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חבר ועד אגודה!!!  
הגורל הכספי של קרקעות המושב בידך!

מומחים בתיכנון, ייזום ובניית 
פארקי תעסוקה במושבים

פארקי תעסוקה במושבים

מודעות “קו למושב” - אוזן )מתחלף(
פארק’ס

י"א בתשרי תשע"ה    2015 24 בספטמבר     901 מס'    וההתיישבות הכפרית  שבועון המושבים 

dorin.segev@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

      מקרקעי ישראל
      לאן?

המחאה החברתית של קיץ 2011, תחת הססמה "העם 
דורש צדק חברתי", קראה לשינוי מרחיק לכת במדיניות 
הכלכלית של ישראל. מחקר של פרופ' רחל אלתרמן וד"ר 
רוית חננאל קורא לתיקון חוסר השוויון הנהוג גם במדיניות 
הקרקעית ולהשוואת הזכויות של המגזר הכפרי־חקלאי 
למצבם המשופר של העירוניים * עמ' 10
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שחת משובחת רק מזרעי איכות צומחת

4 זרעי שבולת סאיה 
15 שנות השקעה הניבו זרעים נקיים, עדינים ואחידים. 

חברת השדות בע”מ - טל: 04-6522028, פקס: 04-6492905
רח’ חטיבה תשע 1, עפולה 1835501 ׀ hasadot@gmail.com ׀ יעקב אברמוביץ: 052-3003527

שינוי בתשע"ו?
האם השנה יוסר העול 

הביורוקרטי המכביד של 
רשות מקרקעי ישראל 

)רמ"י( על המגזר החקלאי?

ברכה להתפלה
בטכניון חוקרים דרכים 

לייעול תהליך התפלה שבו 
נפיק יותר מים נקיים מכל 

מ"ק של מי ים, בפחות 
אנרגיה

גורלם נחרץ
מושבים רבים יהפכו 

ליישובים קהילתיים עם 
שמץ חקלאות. אביהו גבע 

מניר בנים מגיב לצביקה 
סקורצרו
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות. אין  
להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן 
במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי 

כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: דרור יוסף  ■
editor_kav@tmags.co.il  

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■
כותבים: חני סולומון, עו"ד אפרת   ■

חקיקת, מירי דג, זהר נוי, אבי 

אובליגנהרץ, בר־כוכבא מדרשי, 

דפנה מאור, טל חביב גליבטר, 

מיקי נירון, עמרם קליין, עמוס 

צימרמן, יעל היינמן־ברמן, דותן 

חכים, אלמוג סורין

עיצוב ועריכה גרפית:  ■
בני בנגלס ושרה ראובן

גרפיקה מודעות: שרה ראובן,   ■
דלית רחמים

הפקה: דורין שגב  ■
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 2369058־073 פקס'   

2369088־073

מזכירת הפקה סניף דרום: 	■
מזי עזרא  

יועצי פרסום: 	■
יעקב קניאל, אהובית פרידמן־להב,   

יורם טביבי, שלום אסרף

מודעות: 	■
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

המילים שלכם
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש 

בו מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 

לסיפורים ולשירים שכתבתם, 
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 

ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 
הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

תוכן

6

16

מכתבים 
למערכת

החקלאים על סף 
ייאוש!

לא, זו אינה כותרת מהחדשות בישראל, אלא תיאור מצב 
יבוא  על  אסרה  רוסיה  כאשר  אירופה  חקלאי  נקלעו  שאליו 
מוצרי חלב מאירופה בתגובה על הטלת הסנקציות עליה עקב 

עמעורבותה באוקראינה. רוסיה חזרה לייצר את החלב על מו
צריו בעצמה, בלי טובות מאירופה...

כתוצאה מכך, חקלאי אירופה הציפו את השווקים בעודפי 
חלב ובמוצריו, צעד אשר גרם להפחתה של 40% במחיר, עד 
כדי הפסדים, והחקלאים פונים אל הממשלות: "הגנו עלינו".

ואזרחיה  ישראל  שממשלת  מונח  הוא  תזונתי"  "ביטחון 
אנו  בסביבתנו,  מבודדת  מדינה  בהיותנו  לאמץ.  צריכים 
חייבים לספק בעצמנו את צרכי אזרחינו בכל הקשור בביטחון 
לאומי, בביטחון תזונתי ובביטחון אנרגטי. כדי להשיג ביטחון 

תזונתי, על המדינה לאסור יבוא מזון, למעט מקרי קיצון.
ביום ראשון, ערב ראש השנה, עמד מחיר העגבנייה לצרכן 
על 12 ש"ח לקילוגרם - החקלאי קיבל שני שקלים והפסיד 
ורשת  בתיווך  ש"ח  שמונה  הרוויח  הסוחר  הגידול,  על  כסף 

השיווק הרוויחה בין שניים לשלושה ש"ח.
הפתרון לתזונה נאותה - הגדלת היצע התוצרת החקלאית 
באמצעות הקצאת מים, שחרור ויזות לעובדים זרים והבטחה 
של מחיר מינימלי לחקלאי, כפי שנהוג במדינות המערביות. 
"ירוק"  בורסה, אע"פ שזו שמחה כאשר סימן  חקלאות אינה 
עולה על המסכים. חקלאות היא התיישבות, התיישבות היא 

עביטחון. האזרח זכאי לפירות ולירקות במחירים סבירים, הח
קלאי זכאי לדעת לפני תחילת העונה מה יהיה הפדיון שלו 

בסופה מכל ק"ג תוצרת.

דורון שטיין,
רו"ח, ראש אשכול התיישבות, חקלאות ותעשייה,
BDO זיו האפט

אז מה הועילו חכמים 
בתקנתם?

עלפני כשבועיים צפיתי בכתבה בח
2, שעסקה ברפורמות העע  דשות ערוץ

תידיות בענף הפטם והצאן, שאמורות 
זו  בכתבה  ההסדרים.  בחוק  להיכלל 

עשטח הפרשן נחמיה שטרסלר את מש
לעומת  הנ"ל,  ברפורמה  הדוגלת  נתו 
העיתונאי רוני דניאל, שהביע עמדות 

הפוכות.
עלדאבוני, ציפיתי לתגובה מתבקשת מצד ארגוני המ

גדלים של החקלאים, אך זו לא הגיעה, ולכן רואה אני 
לנכון - כחקלאי בכלל ומגדל פטם בפרט, "להרים את 
ולהגיב לדברים שהושמעו מפיו של שטרסלר  הכפפה" 

)המכתב נשלח גם אליו(.
חבל שחלק מהעיתונאים, ואתה ביניהם, מחזיקים בקו 
עקבי הדוגל בהתייחסות שלילית לחקלאות ולחקלאים, 
ושוכחים את אמרתו של משה סמילנסקי: "אם חקלאות 

כאן מולדת כאן".
ועקב  בעבר הלאערחוק היו בארץ אלפי מגדלי פטם, 
רובם  נפלטו  כלכלית  כדאיות  ואי  מתמשכים  משברים 
מהענף. נשארו לעסוק בענף קומץ בלבד, שרובו מחזיק 
ביחידות ייצור גדולות, ולמשק המושבי כמעט ואין זכות 

קיום בענף פרוץ לרווחה שנתון לתנודות קיצוניות.
קוממה אותי במיוחד ההשוואה של שטרסלר של ייצור 
הפטם לייצור חולצות. ושאלתי אליו: "האם כבעל מפעל 
ערך  שבו  למצב  להגיע  מסכים  היית  חולצות  לייצור 
החולצות והביקוש להן ירד לשפל כזה שתצטרך למכור 
את החולצות לא לפי יחידה כי אם במשקל, לפי ק"ג?". 
גם אנו המגדלים איננו מוכנים לחזור למצב שהיה לפני 

עמספר שנים, אז מכרו עוף בשקל ברשתות השיווק, והג
המסחרי  הסמל  להיות  הפך  שזה  לוי,  רמי  לעשות  דיל 

שלו - וזכה אף להדליק משואה ביום העצמאות.
הברית,  לוחות  עם  סיני  מהר  ירד  רבנו  משה  כאשר 
למיטב ידיעתי, לא היה כתוב בהם שעל החקלאים להיות 
חוטבי עצים ושואבי מים של כלל האוכלוסייה. בניגוד 

"תי הרפורמה  כי  נחמיה שטרסלר,  בכתבה,  עלמסקנתך 
כאשר  כי  הפוכה,  תהיה  המציאות  החקלאים",  עם  טיב 
להפסיק  מנוס מאשר  אין  לחקלאים  רווחי  אינו  הגידול 

עולגדל, ובענף יישארו רק אינטגרציות שבבעלותן מש
חטות ומדגרות  - קרטל מפואר למהדרין!

ואז מה הועילו חכמים בתקנתם?

לוליאן אברהם,
מושב צרופה

10

תגובה לדברי הפרשן 
נחמיה שטרסלר 
בנושא רפורמה 
בשלוחת הפטם

נחמיה שטרסלר. ההשוואה מקוממת                                                       צילום: טל סולומון ורדי
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מנחה הכנס: דגן יראל - קרקעות תכנון ובנייה, אגף כלכלה התנועה הקיבוציתקבלת פנים, הרשמה + כיבוד 08:00-09:00

משבר הדיור - פתרונות אפשריים בהתיישבותמושב פתיחה
 09:00-09:40

מושב משותף
אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור - משרד האוצרח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון

סוגיות בוערות על סדר היום: היטלי השבחהמושב ראשון
 09:40-10:50

מושב משותף
• היטלי השבחה למגורים - דרכי התמודדות | עו"ד פלג רחמן, שלמה כהן ושות'

• היטל השבחה - טיפול התנועות בסוגיית היטלי השבחה | עו"ד מיכי דרורי, התנועה הקיבוצית, עו"ד עמית יפרח, תנועת המושבים
הפסקה + כיבוד וסיור בתצוגות10:50-11:10
              יזמות כלכלית של האגודה )החלטות 949, 1226(               פרוייקט בנייה מהתכנון ועד מסירת המפתחמושב שני

מנחה: דגן יראל, תק"צ 
פתיחת מושב: ח"כ איתן ברושי, חבר ועדת הכספים 

מנחה: עו"ד עמית יפרח, תנועת המושבים
פתיחת מושב: מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

11:10-12:50
מושבים מקבילים

קיבוצים / מושבים

בנייה חדשה בקיבוץ – ארגז הכלים להנהגת האגודה  •
משרד התכנון כמנהל ביצוע  •

שיטות בנייה בטכנולוגיות מתקדמות  •
משולש היחסים קיבוץ-חבר-קבלן  •

הקמת מיזמי תעסוקה במושב בשת"פ בין-יישובי  •
בנייה קלה ומתקדמת – בנייה מהירה ובטוחה למגזר הביתי והעסקי  •

היבטים כלכליים ושמאיים לאגודה  •
הזדמנויות חדשות בתחום האנרגיה הסולארית  •

בניית מיזמי תחבורה בשטח האגודה  •

הפסקה + כיבוד וסיור בתצוגות12:50-13:10
               פל"ח בנחלה – תעסוקה חלופית )החלטות 1101, 1265(              מימון הפרוייקט וניהול סיכונים ליישובמושב שלישי

מנחה: יוגב שריד, מבט מושביםמנחה: דגן יראל, תק"צ 

13:10-14:30
מושבים מקבילים

קיבוצים / מושבים

• מודלים למימון פרוייקטי בנייה בקיבוץ
• ערבויות למימון בנייה בקיבוץ – קרן קמע 

• ביטוח ויעוץ משכנתאות
• נוהל המשכנתאות החדש לחברי קיבוץ של משרד הבינוי והשיכון

• השכרת מבנים במושב – בג"צ מטה יהודה, עו"ד עמית יפרח, תנועת המושבים
• בנייה לתיירות כפרית 

• היבטי שמאות של שימוש חלופי בנחלה
• שימושים נלווים לחקלאות )החלטה 1316(

• מיזמים כלכליים של צרכנות
סיום משוער וארוחת צהריים בשרית14:30

 המועצה הישראליתבשיתוף:
לבנייה ירוקה

ILGBC

הבטיחו את מקומכם והרשמו עוד היום!

 עלות השתתפות: 470 ש"ח 
עלות לבעלי תפקידים וחברים בקיבוצים ובמושבים: 370 ש"ח 

צוות היגוי: דגן יראל, יוגב שריד - מבט מושבים. עמית יפרח, דפנה כהן-נוריאל - תנועת המושבים, סנדרה כנעני - ר.א.ש.י ניהול והנדסה אזרחית, שמוליק דודאי - מצפן

מושבים

מושבים

קיבוצים

קיבוצים

בחסות:

 ההנחה תינתן לבעלי תפקידים וחברים בקיבוצים ובמושבים הנחה מיוחדת בהרשמה מוקדמת, רק ₪250
עד סיום ההרשמה המוקדמת ב-7.10.15

12.10.15 
 הכנס מיועד לבעלי תפקידים בקיבוצים ובמושבים: 

 יו"רי אגודה שיתופית, מזכירי המושב, יו"רי ועד, יו"רים, רכזי משקים, מזכירים, מנהלי צמיחה דמוגרפית, גזברים, מנהלי בנייה, 
מנהלי תשתיות, משרדי תכנון בקיבוצים וחברות בתחום

 בהשתתפות 

 ח"כ יואב גלנט
שר הבינוי והשיכון

 מתחם
Air Port City

 נושאים מרכזיים:
ייזום  ניהול ופיקוח פרוייקטים  שיטות בנייה  טכנולוגיות מתקדמות  מימון ומשכנתאות  חידושי רגולציה  ערבויות

כנס ארצי ותערוכה להתיישבות

ועידת הבנייה בהתיישבות

 

 
בניה ופיתוח בע"מ

 אנרגטי מאחלת לכל תושבי המושבים
חג שמח

secretary@energety.co.il :לפרטים ורישום לתערוכה: טל': 052-3784543 | מייל
תוכנית הכנס נתונה לשינויים עד מועד הכנס. ט.ל.ח.

 www.kibbutz.org.il נמשכת ההרשמה באתר הקיבוצים
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חדשות
דרור יוסף

במ< המשיכו  רדבוראים 
עצי  כריתת  נגד  חאתם 
עשרות  בני  אקליפטוס 
אלכסנדר.  נחל  בשמורת  שנים 
יושב  וביניהם  דבוראים,  מספר 

רראש ארגון מגדלי דבורים ביש
מועצת  מנכ"ל  כנות,  בועז  ראל 
והדבוראי  אבידור  הרצל  הדבש 
ביום  הגיעו  "השורד"  טור  נעם 
לחורר בספטמבר(   17 (חמישי 

שת האקליפטוסים, שמהם כרתו 
רשות  קבלנים של  עצים  וניסרו 

רהטבע והגנים, והפגינו נגד פגי
צוף לדבו רעה במקור חשוב של 
ררים. הם הציבו במקום כרזה גדו

ומעוצבת כמודעת  המנוסחת  לה 
אבל, ובה כתוב: "כאן נגדעו על 
מאות  והגנים  הטבע  רשות  ידי 
שנה   80 בני  אקליפטוס  עצי 
שהיוו מורשת ההתיישבות, מקור 
מזון למאות כוורות דבורים ובית 

לבעלי החיים".
הדבוראים טוענים, כי הרשות 

בי הטבע  שימור  על  רהאמונה 
ההפך  את  בעצם  מבצעת  שראל 
בתירוצים  עצים,  של  הכחדה   -
של דילול, התאמת מיני העצים 

בש מצוידים  הדבוראים,  רועוד. 
הביעו  עבודה,  ובסרבלי  לטים 
העצים  כריתת  נגד  מחאתם  את 
"לחיסול   - לטענתם  הגורמת, 
ענף הדבורים והאבקת הגידולים 

רהחקלאיים בישראל, הטבע היש
ראלי ומורשת ההתיישבות".

מגד ארגון  יו"ר  כנות,  רבועז 
מתקומם:  בישראל,  הדבורים  לי 
כנגד  במחאה  המאבק  "נחריף 
האקליפטוסים  כריתת  המשך 
הארץ  ברחבי  לאלתר  והפסקתם 
בין  שיוסכם  להסדר  להגעה  עד 

להמ נסכים  לא  הצדדים.  רכל 
וסכנה  והנוף  הטבע  הריסת  שך 

כוורות  אלפי  לבריאות  ממשית 
פרחי  מצוף  המוזנות  הדבורים 
הדבורים  בלעדי  האקליפטוס. 
גידולים  האבקת  תתקיים  לא 
נכרתו  בהם  באזורים  חקלאיים 

רהעצים. מלבד הרס מושבות הכ
באקט  יש  וטבע,  פרנסה  וורות, 

כריתה זה גם הרס המורשת!".
מועצת  מנכ"ל  אבידור,  הרצל 
בגישה  נוקטים  "רט"ג  הדבש, 
פנטית, שאינה מתחשבת בטובת 

רהציבור. כתוצאה מכריתת האק
ליפטוסים ייפגעו כוורות דבורים 
מוזנות  והן  פגיעה אנושה מאחר 
אחד  עץ  האקליפטוס.  עץ  מצוף 
צוף  מקור  הינו  אקליפטוס  של 
שלמה,  לכוורת  מזון  המספק 
דבש  לכמות  מגיעה  שתפוקתה 

שבין 30ר50 ק"ג!
"כיום פועלים בישראל כר500 
תורמת  הדבש  ודבורת  דבוראים 

רלתל"ג החקלאי באמצעות האב
כרשני  החקלאיים  הגידולים  קת 
בשנה.  שקלים  וחצי  מיליארד 
לא ניתן להמשך הריסת ענף כה 
חשוב לחקלאות ישראל", מוסיף 

אבידור.
נועם  הצטרף  המפגינים  אל 
ודוגמן  שני  דור  דבוראי  טור, 

הק חופית  ביישוב  וגדל  רשנולד 
כשסיים  התפרסם  לשמורה,  רוב 

"היש הטלוויזיה  בתכנית  רשני 
מכרי קשות  ניזוק  טור  ררדות". 
שבקרב האקליפטוס,  עצי  רתת 

דבש.  כוורות  עשרות  הציב  תם 
מעשי  ערך  יש  שנכרתו  לעצים 
בעיניו, אך הם נושאים גם מטען 
"עצי  עבורו:  רגשירהיסטורי 

שנ הטבע  ושטחי  רהאקליפטוס 
מר40  למעלה  כבר  שימשו  גדעו 
שנה את אבי ז"ל ודבוראים רבים 
דבורים,  כוורות  מאות  לגידול 

מדובר בפגיעה קשה לדורות.
"מקומם מאוד לדעת, כי רט"ג 

הס איכות  על  לשמור  רהאמורה 
החיים  בעלי  על  ולהגן  ביבה 

הד של  מזונן  מקור  את  רכורתת 
גי ובבתי  בטבע  ופוגעת  רבורים 

דול נוספים באזור, וזאת למרות 
שידוע כי שליש מכמות הדבורים 
עקב  נכחדו  כבר  ובעולם  בארץ 

מחסור בצוף".
כריתת  נגד  לטענות  בתגובה 

רהעצים טוענת רשות הטבע והג

גורמים  האקליפטוסים  כי  נים, 
ד"ר  מינים מקומיים.  להיעלמות 
צפון  מחוז  אקולוג  דולב,  עמית 

רשל רט"ג, הסביר כי העצים שנ
רכרתו הם בני מין פולש של אק

ליפטוס שגורם להיעלמות מינים 
שנה  חצי  לפני  "כבר  מקומיים. 
למנכ"ל  בנושא  מכתב  שלחתי 
הוא  אקליפטוס  הדבש.  מועצת 

מסי הנה  שהובא  אוסטרלי  רמין 
הר20.  במאה  ואחרות  כאלה  בות 

אקליפ יש  טבע  בשמורות  רגם 
בעיות,  אתם  אין  שלרוב  טוסים, 
או מתחדדת  נוצרת  הבעיה  אבל 

רבשמורות טבע שיש בהן בתי גי
דול לחים.

"במקומות האלה, האקליפטוס 
ניכרת  בצורה  להתרבות  מצליח 
והופך למין פולש. כתוצאה מכך, 
הוא מתחרה עם הצומח המקומי, 

רהוא עולה עליו, דוחק אותו וגו
רם לפגיעה והיעלמות של מינים 
מקומיים שהם ערכי טבע מוגנים 
בשמורות טבע. בנוסף לכך, עלי 

הקר על  שנושרים  רהאקליפטוס 
קע הם בעלי תכונות המשפיעות 
כזו  בצורה  הקרקע  על  לרעה 

להת אחרים  מצמחים  רהמונעת 
פתח".

רלדברי ד"ר דולב, "גידול דבו
כל  אין  חקלאי.  גידול  הוא  רים 
אקליפטוס  עצי  לנטוע  מניעה 
שטחים  ובשולי  חקלאי  כגידול 
חקלאיים. הדבר יכול לשרת את 
יתרה  זהה.  באופן  הדבש  ייצור 
שנכנסות  הדבש  דבורי  מזאת, 
מתחרה  מהוות  טבע  לשמורות 
לדבורי הבר המקומיות. אי לכך, 
בתוך  האקליפטוס  בעצי  טיפול 

רשמורות טבע נעשה מתוך הצד
קה אקולוגית בעוד גידול חקלאי 

רראוי שיתבסס על משאבים בש
טחי החקלאות".

רשות הטבע והגנים טוענת, כי 
נעשית  הכוורות  מיקומי  קביעת 
משיקולים מקצועיים של מועצת 
הדבש. "לנו אין חלק בהם", אומר 
טיפול  זאת,  "לעומת  דולב.  ד"ר 
טבע  בשמורות  פולשים  במינים 
וגנים זו חלק מהמשימה שאנחנו 
אמונים עליה. וכאשר אקליפטוס 
מקבל מופע של מין פולש בבית 
לטפל  חייבים  אנחנו  לח,  גידול 

בהקטנת ההפרעה".

הדבוראים: נחריף המאבק במדיניות 
כריתת העצים של רט"ג

דבוראים ובהם "השורד" נעם טור קבעו שלט מחאה במקום שבו נגדעו עצי אקליפטוס 
בנחל אלכסנדר. רשות הטבע והגנים: האקליפטוס הוא מין פולש, שפוגע במינים 

מקומיים וגורם והיעלמותם

נעם טור ליד שלט המחאה. "עצי האקליפטוס ושטחי הטבע שנגדעו שימשו כבר 
למעלה מ־40 שנה את אבי ז"ל"

צילומים: ערן גילווארג

בן 60 נמחץ למוות 
תחת טרקטור

60, שעבד בשבת, 19 בספטמר  גבר כבן
רבר, בשדה בכפר נין הנמצא צפוניתרמזר

דברת,  לקיבוץ  בסמוך  עפולה,  לעיר  חית 
נלכד תחת טרקטור, שהתהפך. דובר מד"א 
נמסר   14:36 בשעה  כי  מסר,  הלר  זכי 
וחובשים  הלכוד  על  גלבוע  מרחב  למד"א 
טיפול  לו  העניקו  מד"א  של  ופרמדיקים 
את  קבעו  החייאה  ניסיונות  לאחר  רפואי. 

מותו.

רוכב אופניים בן 
77 התנגש ברכב

בסביבות  בספטמבר,   19 שבת  ביום 
אופניים  רוכב  פונה  בבוקר,   11:00 השעה 
בילינסון  החולים  לבית   77 בן  חשמליים 
בפתח תקווה במצב בינוני לאחר שהתנגש 

ברכב בשושנת העמקים.
דוברות מד"א מסרה, כי בר09:40 בבוקר 

רדווח למרחב שרון על הפצוע וחובשים ופ
טי לו  העניקו  למקום  שנשלחו  ררמדיקים 
פול רפואי ואבחנו בו חבלת ראש וגפיים.

בן 32 נפצע 
מבעיטת פרה

ביום שישי, 11 בספטמבר, בשעה 11:53 
לפני הצהריים נמסר למוקד מגן דוד אדום 
במרחב ירדן על גבר שנחבל מפרה במושב 

בדרום רמת הגולן.
רלאחר קבלת הדיווח נשלחו חובשים ופ

והם  הפציעה  למקום  מד"א  של  רמדיקים 
טיפלו בגבר כבן 32, שנפצע בחזהו באורח 

הצ פרה.  מבעיטת  שנפגע  לאחר  רבינוני 
וות הרפואי פינה את הפצוע לבית החולים 

פוריה.

שוחטים וגונבים
בשעות  התגלו  שחוטות  פרות  ארבע 
10 בספטמבר, בשר  הבוקר של יום חמישי,

טחי המרעה של מושב אמציה ליד קריית 
גת.

שח ימים  מספר  לפני  הבחין  רהחקלאי 
שרי נמצאו  הבוקר  רק  אך  פרות,  רסרות 

נשחטו  הפרות  הנראה  ככל  מגופתם.  דים 
הכרוכה  מה״טרחה״  להימנע  כדי  במקום 
בגניבת הפרות והבשר נלקח באותו הרגע 
למכירה. המשטרה נמצאת במקום וחוקרת 

את העניין.
תכנית  של  מצפה  נפתח  אלה  בימים 

החני יתחילו  ובקרוב  באמציה  רהמנהיגות 
כים לשמור. ע״י נוכחות ושמירות בשטחי 
נחזיר  המרעה נשנה את המציאות בשטח, 
את האומץ והשליטה לחקלאים ונמגר את 

תופעות הפשיעה והפלילים בשטח.
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 חדר
אורחים

החק<בועז מקלר, רו"ח המגזר  שנה,  רכבכל 
שנה  "תכלה  כי  מקווה  לאי 

וב שנה  ותחל  רוקללותיה 
זכויותיו  יוכרו  כי  ומייחל  רכותיה" 

לר החקלאיות,  בנחלות  רהמלאות 
העול  ויוסר  המגורים,  בחלקת  בות 
רשות  של  המכביד  הביורוקרטי 
הוא  שהרי  )רמ"י(,  ישראל  מקרקעי 
בבחינת "ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה" למגזר 

החקלאי.
לטובה  עלינו  הבאה  השנה  בפתח 
החשובים  מהנושאים  חלק  כאן  ריכזנו 
ההתיישבות  אנשי  את  העסיקו  אשר 

בת ביותר  הבוערות  הסוגיות  ר- 
החקלאית  הכפרית  ההתיישבות  חום 

במ לזכויות  הנוגעים  שונים  רבהיבטים 
קרקעין.

החשת חתימה על חוזי חכירה 
לדורות

מקרר מועצת  של   1 מספר  החלטה 
קעי ישראל מר17 במאי 1965 קובעת, 
כי הנחלות החקלאיות יוחכרו לאגודות 

וקי )מושבים  החקלאיים  רהיישובים 
כן,  כמו  לדורות.  חכירה  בחוזי  בוצים( 
לימים יתקבלו החלטות נוספות בעניין 
זה, כגון החלטה 416 בעניין חוזי חכירה 
11 במאי 1989 והחר רבמושבי עובדים מ
לדורות  חכירה  חוזי  בעניין   361 לטה 

לקיבוצים מר27 באוקטובר 1987.
מלה רחוק  המצב  התוצאה,  רבמבחן 
מער כשל  על  מעיד  ואף  רצון  רשביע 

כתי של רמ"י, למרות קיומו של נוסח 
חוזה חכירה למושבים )לאגודה ולבעלי 
הנחלות(, שאושר ע"י ממ"י בהחלטתה 

יותר  לפני   ,)"416 "חוזה  )להלן:   416
מר26 שנים. בנוסף, בר28 בינואר 2014 
 ,1311 ממ"י  החלטת  לתוקפה  נכנסה 
עובדים  במושבי  לדורות  חכירה  "חוזי 

רובכפרים שיתופיים", המכרסמת משמ
עותית בעקרונות חוזי החכירה לדורות 

שאושרו בהחלטה 416.
טמון   1311 בהחלטה  ההרעה  עיקר 

כת שנקבעו  הדרקוניים  הסף  רבתנאי 
החכירה  חוזה  נוסח  על  לחתימה  נאי 
והנחלות  הציבור  שטחי  גריעת  החדש: 
)כולל  החכירה  מחוזה  אוישו  שטרם 

שט אותם  של  ומדידה  סימון  ראיתור, 
החורגים  השימושים  כל  והסדרת  חים( 
בשטחי הנחלות. מושבים שלהם נחלות 
חפוזה  מחתימה  מוזהרים  אוישו  שטרם 
שמשמעותה  החדש,  החוזה  נוסח  על 
אוישו,  הנחלות שטרם  על שטח  ויתור 

ללא תמורה.
באופן  מצמצמת,  אף   1311 החלטה 
משמעותי, את מטרות החכירה לאגודת 
בחוזה  שנקבעו  כפי  ולחבריה,  המושב 
416, בשימוש בקרקע למטרת "מפעל": 
"שטח קרקע מתוך המוחכר המשמש או 
הבראה  לבתי  לתעשייה,  לשמש  נועד 
לתחנות  )קמפינג(.  לחניונים  ונופש, 
או  מסחריות,  שחייה  לבריכות  דלק, 
לכל מטרה עסקית אחרת שאינה משק 

חקלאי".

יישום מידי של החלטה 1399
"קביעת  בעניין   1399 ממ"י  החלטת 
חקלאיים  ביישובים  למגורים  הזכויות 
או  שיתופי,  כפר  עובדים,  מושב  שהם 
)מחליפה  שיתופית"  חקלאית  אגודה 
את החלטה 1355( נכנסה לתוקפה בר29 

ביולי השנה.

 )1027/04( המגורים  חלקת  בבג"ץ 
מר9 ביוני 2011 אושרו החלטות 979, 

בח למגורים  הזכויות  את  רהקובעת 
חקלאיים;  ביישובים  המגורים  לקת 
בשימוש  העוסקת   ,1101 והחלטה 

רלתעסוקה לארחקלאית בחלקת המגו
רים של הנחלה. עם זאת, החלטה 979 
 1101 החלטה  גם  כמו   ,)1399 )כיום 
ביוני  בר26  כבר  אושרו   )1265 )כיום 
משמונה)!(  יותר  לפני  כלומר   ,2007

שנים.
רב  פוטנציאל  גלום   1399 בהחלטה 
על  הן  הביורוקרטי  העומס  להפחתת 

והן על בעלי הזכויות בנ ררמ"י עצמה 
יישובים חקלאיים. כמו  ואגודות  חלות 

הז את  להוון  מאפשרת  ההחלטה  רכן, 
להקנות  ובכך  המגורים  בחלקת  כויות 
לו  לאפשר  ואף  הזכויות  לבעל  ודאות 
למכור חלק מזכויותיו לאחר. עם זאת, 
שנים  מארבע  יותר  כעבור  כיום,  גם 
טרם  רמ"י  בבג"ץ,  ההחלטה  מאישור 
נערכה ליישום מהיר ומידי של החלטה 

.1399
של  ויעיל  מהיר  יישום  כי  יודגש 
האינטרסים  את  לשרת  עשוי  ההחלטה 

וע החקלאי  המגזר  ושל  רמ"י  רשל 
לקופת  שקלים  מיליארדי  להזרים  שוי 
וממסים,  ורכישה  היוון  מדמי  המדינה 

בי לעמוד  לממשלה  יסייעו  רשבהחלט 
עדי התקציב.

הרבים  העיכובים  נוכח  לדעתנו, 
1399 עד כה ואלה שצר  ביישום החלטה
פויים בהמשך הדרך, יש למצוא דרכים 
חדשות ליישומה המידי של 1399, קרי 
בזכויות  להכרה  מהיר  מסלול  כינון 
החוכרים בתנאי נחלה ולהיוון הזכויות 

בחלקת המגורים.

היטל השבחה יחול על בר 
רשות

 725/05 )רע"א  בלוך  פס"ד  בעקבות 
ובנייה השו רהוועדה המקומית לתכנון 

ניתן  בלוך(, אשר  ושפרה  עוזי  נ'  מרון 
המשפט  בבית   2014 בספטמבר  בר3 
העליון, נקבע כי יש לראות בבני רשות 
בחלקות המגורים ביישובים החקלאיים 

חיובם בתש לצורך  לדורות,  רכחוכרים 
לום היטל השבחה.

במי השבחה  בהיטל  החבות  רשאלת 
מוש זכויות תכנוניות במגרשי מגורים 
משפחה  בני  לטובת  המגורים  בחלקת 
משפטיות  במחלוקות  הנתון  נושא  הוא 
חוסר  יוצרת  הנושא  הסדרת  אי  רבות. 
החלטת  יישום  בעת  היתר,  בין  ודאות, 
ממ"י 1399. אי ודאות זו מתגברת לאור 

ההלכה שנקבעה בפס"ד בלוך.
רבמספר החלטות של ממ"י קיים מנג

נון הפחתה של היטל השבחה מהתשלום 
בהחלטות  לדוגמה:  רמ"י,  ע"י  הנדרש 
א'  בחלקות  למגורים  )"בנייה   1252

ובמוש שיתופיים  בכפרים  רבמושבים, 
לאר לתעסוקה  )"שימוש   1265 בות"(, 

חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה"( 
לפעילות  נלווים  )"שימושים  ור1316 

וב עובדים  במושבי  בנחלה  רהחקלאית 
כפרים שיתופיים"(. לדעתנו, יש להחיל 
מנגנון הפחתת תשלומי היטל השבחה, 

החכי דמי  מתשלומי  שיחולו,  רככל 
לרמ"י.  השימוש  דמי  או  המהוונים  רה 
כמו כן, יש ליזום חקיקה לקביעת פטור 
מהיטל השבחה בהקצאת מגרשים מתוך 

רחלקת מגורים לבני משפחה בגובה הפ
טור )140 מ"ר( שיש לכל אזרח אחר.

אגודות היישובים החקלאיים 
כחוכרים לדורות

שהובהרה  כפי  רמ"י,  של  עמדתה 
זכויות  כי  היא  שונות,  בהזדמנויות 
בני רשות בנחלות חקלאיות במקרקעי 

לדו חוכרים  של  לאלו  זהות  רישראל 
ונה ממ"י  להחלטות  הקשור  בכל  ררות 

 10695/05 בבג"ץ  כך למשל  רמ"י.  לי 
אושרו  אשר  הטענות,  בכתבי  נכתב 
דאז,  החקלאי  האגף  מנהלת  בתצהיר 
הרב  הזמן  "בשל  כי:  צבי,  בן  שולה 

הק מרבית  הסדרתן...  הליך  רשנמשך 
מוחזקות  החקלאיים  ביישובים  רקעות 
וההחכרה  הרישום  הליך  להשלמת  עד 
במסגרת הסכמי שכירות תלתרשנתיים 
התנהלות  שוטף...  באורח  המתחדשים 

המינהל וממ"י לגבי יישובים אלה זהה 
להם  חקלאיים  ביישובים  הנוהגת  לזו 

רחוזי חכירה לדורות"... או למשל במס
גרת רע"א 725/05: "המשיב )המינהל( 

רסבור... כי יש לראות בבני הרשות 'חו
מוגדרים  הסיבה בשלה  לדורות'.  כרים 

רהמשיבים כבני רשות היא סיבה היסטו
רית וכיום - טכנית, וקיימת להם זכות 
לדודות.  חכירה  חוזי  עמם  שייחתמו 
הזכויות  מערכת  בחינת  מכך,  יתרה 
היא  אין  כי  נותנת  ממ"י  כלפי  שלהם 
חוכרים  זכויותיהם של  שונה ממערכת 
לדורות במשקים חקלאיים. משכך, הרי 
שיש לראותם כחוכרים לדורות, לפחות 

לצורך העניין הנדון".
לחוכר,  מעניקה  לדורות  החכירה 
קניינית  זכות  חוזית,  מזכות  להבדיל 
כך  ותוך  המקרקעין  בפנקסי  הנרשמת 
שייחתמו  עד  כן,  על  קניינית".  "הגנה 
ביטוי  לתת  יש  לדורות,  חכירה  חוזי 

לעמדת רמ"י בחקיקה ראשית.

אפליית הנחלות החקלאיות
28 ביולי 2014 נכנסה לתוקף החר רב
במקרר "רפורמה  על   1370 ממ"י  לטת 
ישראל", שמרחיבה את ההחלטות  קעי 
את  ומפחיתה  ור1185   1299 הקודמות 
בעלות  להעברת  הנדרשים  התשלומים 
רמ"י  העניקה  בהחלטה  רבה.  במידה 

ובפטו בהנחות  עתק  בסכומי  רהטבות 
מהוונים  חכירה  דמי  מתשלום  הן  רים, 

כת מהוונים,  היתר  דמי  מתשלום  רוהן 
מריץ להעברת בעלות במגרשי מגורים 
במגזר העירוני, לרבות מגרשי הרחבות 

במושבים ובקיבוצים.
מש בקרקע  הבעלות  העברת  רהליך 

מעו הינתקות מוחלטת מרמ"י, על כל 
רהמשתמע מכך ובין היתר, פטור מתש

לומים כלשהם לרמ"י: דמי חכירה, דמי 
וכו'. זכות הבעלות  הסכמה, דמי היתר 
היא הזכות החזקה ביותר )מכוחה אפשר 
משפטית  או  פיזית  פעולה  כל  לבצע 
בקרקע ללא צורך בהסכמת רמ"י(. עם 

רזאת, יש לשים לב כי הרפורמה סלקטי
בית ואינה חלה על כל אזרח, אלא רק 
על תושבי הערים, שכן אזרח אשר בחר 
לבנות את ביתו במושב או בקיבוץ אינו 
ואינו  הנדרשים"  ב"קריטריונים  עומד 

זכאי ליהנות מזכות הבעלות.
ובמגרשי  בנחלות  המגורים  חלקות 

בה במפורש  הוחרגו  בקיבוץ  רהמגורים 
חלטה 1185 )כיום 1370( )ראו סעיף 3.5 

מה העסיק את אנשי ההתיישבות 
החקלאית בתשע"ה?

סוגיות של זכויות במקרקעין הבוערות ביותר, שהיו בראש סדר היום של ההתיישבות הכפרית החקלאית בשנה שחלפה, מונחות 
גם על שולחנה של שנת תשע"ו. תחל שנה וברכותיה

מושב רמות נפתלי. החלטת ממ"י 1317 מאפשרת איוש נחלות פנויות ביישובי נגב־גליל                                                   צילום: משה שטאובר

 תכלה שנה:
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !!  בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!

הסולר!לגניבות הסוף 
הספקה  

תוך שעה 

בכל הארץ
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נכס  יהווה  "לא  נקבע:  ובה  להחלטה( 
־מקרקעין הפטור מתשלום או נכס מק

רקעין הכפוף לתשלום ולא תוקנה בהם 
בעלות בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 
נקבע  אלו,  שטחים  לגבי  לחוק".  4יז 
מועצה  החלטת  ותתאשר  "במידה  כי 
המגורים  חלקת  של  היוון  המאפשרת 
המועצה  תדון  המגורים  בנחלה/חלקת 
חלקת  של  בעלות  להעברת  בתנאים 

המגורים".
בנוסף, גם מגרשי תעסוקה ביישובים 
חקלאיים החכורים לדורות, לרבות אלו 
אשר שולם בגינם דמי חכירה מהוונים 
על אף היותם "קרקע עירונית", הוחרגו 
מתחולת הקניית הבעלות לפי החלטה 

1370 )ראו סעיף 3.5.5(.
המ אפליית  בעבר,  שפירטנו  ־כפי 
במ אבסורדים  יוצרת  החקלאי  ־גזר 

במיוחד  רמ"י,  של  הקרקעות  דיניות 
נוכח העובדה כי המגזר החקלאי, ברובו 

־המכריע, מרוכז באזורי הספר והפריפ
הנפוצה להתמקד  הנטייה  )למרות  ריה 
הארץ(,  במרכז  העשירים"  ב"קיבוצים 
בעוד שרוב המגזר העירוני מצוי באזור 

המרכז.
על  הודיעה  רמ"י  הנהלת  בינתיים, 
ביחס  ההחלטה  של  החלקית  הקפאתה 
במסגרת  זכויות  שרכשו  לאוכלוסיות 
ובקיבוצים  במושבים  הרחבה  עסקאות 

חלוק לצדק  "האגודה  עתירת  ־נוכח 
מנת  על  לטעמנו,  הרפורמה.  נגד  תי" 
את  שתשפר  אמתית  רפורמה  שתחול 
)כפי  האזרח  מול  רמ"י  התנהלותה של 
המרכזיות  ממטרותיה  באחת  שמוצהר 
באופן  להחילה  יש  הרפורמה(,  של 

שוויוני על כלל האזרחים במדינה.

ועדות קבלה ביישובים 
שאינם בנגב ובגליל

־חסם משמעותי לשיווק מגרשי מגו
שלילת  הוא  חקלאיים  ביישובים  רים 
זכות ההמלצה )באמצעות ועדות קבלה( 

בע ובגליל,  בנגב  שאינם  ־מיישובים 
על   3212 רמ"י  הנהלת  החלטת  קבות 
האגודות  פקודת  לתיקון  החוק  רקע 
החלטת   .)8 מספר  )תיקון  השיתופיות 

־הנהלה זו לא פגעה רק באינטרס ההס
היו  היישובים, אשר  תמכות של אותם 

בת הרחבה  הקמת  הליך  של  ־בעיצומו 
חומם, לאחר שהשקיעו מזמנם ומכספם 
יוצרת את המשקל  אף  אלא  בפרויקט, 

לבי המוביל  הדעת  בשיקול  ־המכריע 
טול הרחבות היישובים החקלאיים.

 5.3 סעיף  את  לציין  יש  זה  לעניין 
)כיום   1271 מס'  המועצה  להחלטת 
1315(, שנכנסה לתוקף ב־26 בדצמבר 
בסעי־ האמור  אף  "על  הקובע:   ,2012

מקרים  יבחן  המינהל  ו־5.2,   5.1 פים 
מגורים  מגרשי  הקצאת  תותר  בהם 
בפטור ממכרז, על־פי המלצת האגודה, 
ללא קיום ועדת קבלה תוך התייחסות 
8 לפקודת האגודות השי־  לתיקון מס'

אלה  מקרים  יביא  המינהל  תופיות. 
המועצה".  של  המשנה  ועדת  לאישור 
עד כה, לא הובאו מקרים לאישור ועדת 

המשנה של המועצה ולא ידוע לנו מהם 
הקריטריונים שנקבעו למקרים אלו.

ובראש  חלוקתי,  צדק  יעדי  להשגת 
יש  הדיור,  מחירי  הורדת  ובראשונה 
7,000 מגר־ ־לפעול לשיווק מידי של כ

שים במרכז הארץ שלהם יש תב"ע והם 
ביטול  של  בדרך  מידי  לשיווק  זמינים 
באמצעות  ושיווקם  למכרז  הדרישה 

ועדת קבלה.

הסרת חסמים לשיווק
מגרשים בנגב ובגליל

־בקרקעות היישובים החקלאיים מגו
אלפי  עשרות  לבניית  פוטנציאל  לם 
להשתחרר  יכולות  אשר  דיור,  יחידות 

־לשוק ולפתור את מצוקת הדיור השו
ביורוקרטיים  חסמים  אולם  כיום.  ררת 

־מיותרים מונעים את המימוש של פוט
נציאל אדיר זה.

רבים  ביישובים  למגורים  ההרחבות 
מכ מגבלות  בשל  למעשה  ־מוקפאות 

בידות, כמו דרישת קיומם של מכרזים 
־והחשש של יישובים שהדבר יביא לק

יישובים  בקהילתם.  לא־מבוקרת  ליטה 
את התש לפתח  מסוגלים  אינם  ־רבים 
־תיות בתחומם בשל קשיי מימון הנוב

עים מההגבלה שמטילה רמ"י על גובה 
מהמתיישבים  לגבות  שמותר  התשלום 
בעוד  הפיתוח,  עלויות  בגין  בהרחבות 
המגורים  מגרשי  של  הפיתוח  תקציב 
הקבוע  חקלאיים,  יישובים  בהרחבות 
בבחינת  הוא   ,1315 מועצה  בהחלטת 
העלויות  את  משקף  ואינו  לרש  לעג 

הריאליות.
יש  חדשות  משפחות  קליטת  לשם 

הת את  ולהתאים  ציבור  מבני  ־להקים 
וגדלה.  ההולכת  לאוכלוסייה  שתיות 

לק הנלוות  תשתיות  שפיתוח  ־משום 
ליטת אוכלוסייה חדשה בעיר מתוקצב 
יש  כך  ובעיריות,  המקומיות  ברשויות 
ביישובים  להרחבות  ביחס  גם  לנהוג 

חקלאיים.
המאשרת   ,888 ממ"י  החלטת 
עדיפות  באזורי  חקלאיים  ליישובים 
ממתיישבים  תשלום  לגבות  לאומית 
הייתה  תשתיות,  חיזוק  עבור  חדשים 
לתנופת  הוביל  אשר  מוצלח  ניסיון 
התיישבות ביישובי קו העימות בצפון, 
מגרשים  מ־3,000  יותר  הוקצו  שבהם 

בתקופת זמן קצרה.
־הכסף הנגבה בשיווק המגרשים לחי

ובראשונה,  בראש  נועד,  היישוב  זוק 
התכ בחוק  הכלכלי  העיוות  ־לתיקון 

גביית  והבנייה, אשר אינו מאפשר  נון 
בשל  אלו,  מגרשים  על  השבחה  היטל 
אלו  כספים  המדינה.  מקרקעי  היותם 

הח היישוב  תשתיות  בשדרוג  ־יושקעו 
קלאי ובבניית מוסדות ציבור וכך יסירו 
חסם נוסף בדרך לפתרון בעיית הדיור. 
 888 החלטה  מודל  של  הצלחתו  נוכח 
כאמור, מוצע להרחיבו ולהחילו על כל 
עדיפות  באזורי  החקלאיים  היישובים 

לאומית.
להסרת  יתרמו  ההחלטה  הוראות 
מגרשי  אלפי  עשרות  ולשיווק  חסמים 

ובא בכלל  חקלאיים  ביישובים  ־מגורים 
זורי עדיפות לאומית בפרט, תוך הגשמת 

־מדיניות ההתיישבות של הממשלה באזו
רי עדיפות לאומית מחד גיסא, ולהוזלת 

מחירי הקרקע הגואים מאידך גיסא.
הוראות שעה אשר תיקחנה בחשבון 

הכ הקהילה  על  בשמירה  הצורך  ־את 
לפיתוח  משאבים  הקצאת  עם  פרית 
תשתיות, לשיפוץ מבנים או להסבתם, 
ככולה  שרובה  להתיישבות,  תסייענה 
ולסייע  להירתם  בפריפריה,  נמצאת 

לצמצום מצוקת הדיור.

חיזוק עצמאותה של ממ"י
ישראל,  מקרקעי  רשות  חוק  עפ"י 
מנת  על  הוקמה  ממ"י  תש"ך־1960, 

־"שתקבע את המדיניות הקרקעית של
פיה תפעל הרשות, תפקח על פעולות 
הרשות ותאשר הצעת תקציבה שיקבע 
ישיבת  3 לחוק(. לקראת  )סעיף  בחוק" 
ממ"י האחרונה שהתקיימה ב־15 ביולי 
השנה הונחה הצעה בעניין הקמת "מטה 

ההס דברי  צורפו  להצעה  ־ממ"י". 
מבקר  של  המיוחד  "הדוח  הבאים:  בר 
)מיום  הדיור  משבר  בנושא  המדינה 
25.2.2015( הצביע על שורה של כש־

לים וחסמים המכבידים על שוק הדיור 
בישראל. בהיבט המדיניות עוסק הדוח 
בשני היבטי מאקרו עיקריים: ראשית, 
ומתואמת  שיטתית  אסטרטגיה  היעדר 
בין כלל הגופים הממשלתיים העוסקים 

־בדיור. שנית, היעדר פיקוח, מעקב וב
קרה בכל הנוגע לשרשרת הייצור של 

הדירה.
המבקר,  קובע  הביקורת  "במסגרת 
מיטבי  באופן  מילאה  לא  המועצה  כי 
את תפקידה כגוף המוביל את מדיניות 
המקרקעין, כמו גם נכשלה בפיקוח על 
רמ"י  ועמידת  המדיניות  ביצוע  אופן 

הנגז והכמותיים  האיכותיים  ־ביעדים 
רים מהמדיניות הממשלתית.

דוח  לקחי  ליישום  לפעול  "במטרה 
הביקורת, מוצע להקים בצמוד למועצה 

־גוף מטה 'רזה' ומקצועי, שיסייע לחב
רי המועצה לתקן את הכשלים עליהם 
הצביע הדוח. לגוף יוצבו שלוש מטרות 
מדיניות  והתווית  ייעוץ   .1 עיקריות: 
לטווח  ורלוונטית  דינמית  מקרקעין 
מעקב  ביצוע   .2 הארוך;  ולטווח  הקצר 
ובקרה בזמן אמת אחר ביצוע מדיניות 
האד־ הפעילות  ריכוז   .3 בשטח;  רמ"י 

מיניסטרטיבית של ממ"י.
מתחדדת  המטה  גוף  של  "חשיבותו 
על רקע תיקון מס' 7 לחוק רמ"י. על־פי 
ממנכ"לי  המועצה  מורכבת  זה,  תיקון 
כוללת  ולא  בלבד,  ממשלה  משרדי 
פעילותה.  המכוון את  גוף מקצועי  כל 

־במצב הדברים כיום, כאשר שוק המק
רקעין נמצא במשבר חמור, נדרש אפוא 
המבוססת  מדיניות  שיציע  מטה  גוף 
כמו  טווח,  ארוך  ותכנון  מחקרים  על 
המועצה  החלטות  יישום  את  יוודא  גם 
לא  ההצעה  דבר,  של  בסופו  בפועל". 

הועלתה לדיון בישיבת המועצה.
ביקורת  דוח  לקחי  כי  תקווה,  אנו 
ממ"י  תתחזק  ובכך  ייושמו  המדינה 
ותגדל  מדיניות  הקובע  מקצועי  כגוף 
יכולתה של הממשלה לממש את יעדיה 

־החברתיים והכלכליים בתחום המקרק
עין.

המרת נחלות פנויות
למגרשי הרחבה

ב־12 בפברואר 2014 נכנסה לתוקף 
נחלות  "איוש   -  1317 ממ"י  החלטת 

שי ובכפרים  עובדים  במושבי  ־פנויות 
משמעו השלכות  לה  אשר  ־תופיים", 

מכרז  ללא  מגרשים  שיווק  על  תיות 
יש  שבהם  הארץ,  במרכז  במושבים 

מצבי ההחלטה  לא־מאוישות.  ־נחלות 
עה על שינוי מגמה חיובי ברמ"י לאחר 

־שנות שפל רבות ומביאה לסיומה תקו
חרגה  שבה  מעשור  יותר  ארוכה  פה 

־רמ"י מסמכויותיה בהקפאת איוש הנח
־לות במושבים, בניגוד למדיניות שנק

בעה ע"י ממ"י והוועדה לענייני קרקע 
חקלאית.

נגב־ "יישובי  בין  מפרידה  ההחלטה 
כהג ובנגב  בגליל  )שנמצאים  ־גליל" 

הליך של  יתאפשר  ובהם  בחוק(  דרתם 
איוש נחלות פנויות )בתנאים מסוימים 
"יישובי  ובין  בהחלטה(,  נקבעו  אשר 
מרכז הארץ", שלא יוכלו לשווק נחלות 
לא־מאוישות, אך תינתן להם אפשרות 
להמירם במגרשי מגורים שישווקו ללא 

מכרז.
תמריצים  קובעת  ההחלטה  בנוסף, 
המגרשים  לשיווק  נרחבים  כלכליים 
ביישובי המרכז, אולם מקציבה תקופה 
זמן קצרה יחסית )חמש שנים מכניסתה 
למומלצי  המגרשים  לשיווק  לתוקף( 

האגודה, בפטור ממכרז.
שמ החדשות  האפשרויות  ־למרות 

את  נוגדת  היא   1317 החלטה  עניקה 
הזכויות החוזיות שיש לאגודת המושב 
שחוכרת את כל הנחלות עשרות שנים. 

29 לחוזה חכי־  בהתאם להוראות סעיף
שנוסחו  עובדים,  למושב  לדורות  רה 
ניתנות   ,416 ממ"י  בהחלטת  אושר 
שנים  חמש  החקלאי  היישוב  לאגודת 
לדורות,  החכירה  חוזה  חתימת  ממועד 

הפ הנחלות  את  להקצות  עליה  ־שבהן 
נויות.

־אגודות המושבים חייבות לקבל הח
)בדרך  הקשה  בהחלטה  להיאבק  לטה: 
פיצויים  דרישת  לרבות  משפטית(, 
משבצת  שטחי  )גריעת(  הפקעת  עבור 
ההחלטה  במתווה  לפעול  או  הנחלות, 
המיטבי  המתווה  בחירת  בעת  החדשה? 

בה שנקבעו  המתווים  מתוך  ־למושב, 
היתר,  בין  להתחשב,  יש   ,1317 חלטה 
בנקודות הבאות: שטח הנחלות שייגרע 

הכלכ ההטבות  סך  המושב,  ־ממשבצת 
ליות שיוקצו לפיתוח תשתיות המושב, 

־לוחות הזמנים שנקבעו ליישום ההחל
טה ומגבלת תמ"א 35 החלה על המושב.
נהלים  רמ"י  פרסמה  טרם  כה,  עד 
פנויות למגרשי  נחלות  לביצוע המרת 
מגורים. משום שמניין השנים למימוש 
נעצר  לא  למגרשים  הנחלות  המרת 
)חמש שנים ממועד ההחלטה(, יש צורך 

דחוף בעדכון מועדי ההחלטה.

העלאת מכסת יח"ד
ליישוב חקלאי

אחד הכשלים המרכזיים המונע היצע 
נובע  החקלאיים  ביישובים  זמין  דיור 
דיור  יחידות  מכסת  תקרת  ממגבלת 
 35 בתמ"א  שנקבעה  חקלאי,  ביישוב 
להתעדכן  אמורה  והייתה   2005 בשנת 
בשנת 2009. העיכוב הארוך והמתמשך 

־)יותר משש שנים( בעדכון תקרת מכ
להק־ גורם   35 בתמ"א הדיור  יח'   סות 
־פאת הפיתוח והמשך הצמיחה הדמוגר

פית הטבעית ביישובים חקלאיים רבים, 
לרבות באזורי עדיפות לאומית. עצירת 
צמיחה מסיבות פרוצדורליות היא גזרה 
שאין הציבור יכול לעמוד בה ואין לה 

מקום במדינה מתוקנת.
יחידת  יצירת  נמנעת  לדוגמה  כך 

בנח המגורים  בחלקת  שלישית  ־דיור 
לות במושבים ולפיכך אי אפשר לממש 
זכויות  היוון  בעניין   1399 החלטה  את 

החל גם  במושבים.  המגורים  ־חלקת 
טה 1317 בעניין המרת נחלות פנויות 
במושבים למגרשי מגורים בלתי ישימה 
כל עוד לא עודכנה תקרת מכסת יח"ד 

המרבית.
יוכרו  כולנו תקווה, כי בשנה הבאה 
שיש  המלאות  הזכויות  למעשה  הלכה 

בנ ולחבריהם  לקיבוצים  ־למושבים, 
המגורים.  ובחלקות  החקלאיות  חלות 
ממעורבותה  רמ"י  את  תוציא  זו  הכרה 
המגורים  חלקות  בניהול  המכבידה 
ותהווה מנוף ליצירת מקורות תעסוקה 
לצמיחה ולעיבוי מידי של יותר מ־100 
מי  בפריפריה.  רובם  מגרשים,  אלף 
ייתן ויתקיים בנו דברי הנביא ישעיהו: 
"ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע, ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה, 

־ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים, ְוָכל מֹוָטה ְּתַנֵּת
קּו" )ישעיהו נ"ח, ו(.

מבנה ציבורי במושב קדרון. מכסת יח"ד ביישוב חקלאי מונעת את ההתפתחות הטבעית 
שלו                                      צילום: אריאל פלמון
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עמיד בפני רעידות אדמה!
יתרונות הבניה של מבנה לכל:

• בניה חזקה מבטון מזוין.
• תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.

• מהירות הביצוע והמסירה.
• מחיר בניה זול מבניה רגילה.

• סטנדרט בניה גבוה.

רחוב שמוטקין 53 ראשל”צ
משרד: 03-9504174  דוד: 052-3945726  רפי: 052-5088815

mivnelakol@gmail.com  ׀  www.mivnelakol.com
חפשו אותנו בפייסבוק    מבנה לכל

חזק מכולם, מפואר מכולם, זול מכולם

72 מ"ר
ב-350,000 ₪ 

עד למרחק של 50 ק"מ מראשון לציון

א ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים א  התמונות להמחשה בלבד החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק  
מבצע זה בכל עת א על המבנה ניתן לבנות עוד קומה, הואיל וגגו יצוק כ- 20 ס”מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת

א את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה.

שמח לעמוד 
נ

לרשותכם ביעוץ 

ואינפורמציה 

נוספת

ממ"דים 

יבילים

שלד!
א 72 מ"ר, לפי האופציות שבתמונה.

א השלד כולל חשמל שחור.
א שער מפעל.

₪110,000

מבנה לכל בניה מתקדמת בע"מ
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משה ברנע

תחום המקרקעין בישראל הוא נושא 
־רגיש ביותר, שעלה לדיון ציבורי בעי

קר לאחר פרסום פסק הדין בשנת 2002 
אז  עד  המזרחית.  הקשת  כבג"ץ  הידוע 
הציבור  מצד  בנושא  רב  עניין  היה  לא 
התפרסם  אלה  בימים  בישראל.  הרחב 
הקיבוץ  )בהוצאת  קרקע"  "נטורי  ספר, 
מחקרן  פרי  עמודים(,   516 המאוחד, 
רוית  וד"ר  פרופסור רחל אלתרמן  של 

המ את  בוחן  בוחנות  הן  שבו  ־חננאל, 
פרופסור  בישראל.  הקרקעית  דיניות 
רחל אלתרמן מהטכניון, מתכננת ערים 

המו המומחים  בין  היא  ־ומשפטנית, 

בנושאי  משווה  במחקר  בעולם  בילים 
מדיניות מקרקעין, תכנון ובנייה. פרופ' 
האקדמית  האגודה  את  ייסדה  אלתרמן 
וזכויות  משפט  לתכנון,  הבין־לאומית 

דוק כנשיאתה.  ומשמשת  ־במקרקעין, 
טור רוית חננאל, מנהלת אקדמית של 

־תכנית המנהלים בחוג למדיניות ציבו
־רית באוניברסיטת תל אביב, היא מומ

חית בתחום המדיניות הקרקעית, תכנון 
וקבלת החלטות במוסדות ציבוריים.

במחקרן בדקו שתי המחברות בעיקר 
־החלטות מועצת מקרקעי ישראל, שח

בריה כונו "נטורי קרקע" על־ידי חיים 
קוברסקי, המנהל המיתולוגי של משרד 
ובלתי  קצר  סיכום  מוגש  להלן  הפנים. 

במ להיקרא  שחייב  הספר,  של  ־ממצה 
לואו, לעניות דעתי, ע"י כל מי שעוסק 
בתחום המקרקעין בכלל ומי שמתמקד 

ומתמחה בפעילות רמ"י בפרט.
ניתוח  על  בעיקרו  התבסס  המחקר 

ונע ממ"י  ישיבות  של  ־הפרוטוקולים 
שה בשיטת המחקר "ניתוח תוכן", שבה 
מצונזרים  היו  שלא  המשתתפים,  דברי 

־ולא ערוכים, ואפילו כללו בדיחות וחי
לופי דברים עוקצניים בין המשתתפים, 

־הם הקורפוס )גוף הידע( המחקרי. המח
ברות טרחו לציין את הקושי הרב שהיה 
הזמן  ואת  הפרוטוקולים  בקבלת  להן 
רק  ולבסוף,  אותם  לאתר  שנדרש  הרב 

חלק מהם הועמד לרשותן.

והגדי המידע  את  ריכזו  ־המחברות 
במהלך  מרכזיים  שיקולים  שבעה  רו 
לאור  מכן.  לאחר  ששוקללו  הדיונים, 
הידע האישי שלהן והנתונים שהצטברו 
ממחקרים קודמים - שלהן ושל אחרים 

- הן הציגו את מסקנותיהן.
בעיקר  לבחון  ניסו  וחננאל  אלתרמן 

־אילו שיקולים הנחו את מקבלי ההחל
טות; מה מקומם של שיקולים חברתיים 
וסביבתיים; ומדוע המדיניות הקרקעית 
שבמגזר  מזו  שונה  כה  העירוני  במגזר 

הכפרי.
וגם  מפתיעים,  די  מהממצאים  חלק 
לו  יש  באשר  ייחודי  הספר  של  סופו 
בין  הדעות  חילוקי  עקב  סופים"  "שני 

ההצדקה של המשך  המחברות בשאלת 
קיום הבעלות הלאומית על הקרקע.

החקלאי־ שלמגזר  מצאו  המחברות 
בקרב  ברורה  עדיפות  הייתה  כפרי 
)ִסֶּפר(  מקבלי ההחלטות, לאור הנרטיב 

וח מרכזי  גורם  בהתיישבות  ־שראה 
לפי הציוני.  הרעיון  להגשמת  ־שוב 

נציגי  היו  שחלקם  המועצה,  חברי  כך, 
אוהדות  החלטות  קיבלו  ההתיישבות, 
את המגזר הכפרי. באמצע שנות ה־90' 
והגביל  הנושא  את  בחן  המדינה  מבקר 
את מעורבותם של נציגים אלה. לאחר 
חששם  לאור  המזרחית,  הקשת  בג"ץ 
החלטות  התקבלו  המועצה,  חברי  של 
וזאת  לגבי ההתיישבות.  אוהדות פחות 

בתי עיר לצד שדות חקלאיים. כיום, זוכים העירוניים לסל זכויות 
הולך ותופח עד כדי הפרטה מלאה וההתיישבות, שהיא מיעוט, 

הופכת למשוללת זכויות קניין                  צילום אוויר: לב צימבלר

מחקר

נטורי קרקע
מדוע המדיניות הקרקעית במגזר העירוני כה שונה מזו שבמגזר הכפרי? 

אילו שיקולים הנחו את מקבלי ההחלטות? מחקרן של פרופ' רחל אלתרמן 
וד"ר רוית חננאל, שפורסם בימים אלה בספר, בוחן את המדיניות הקרקעית 

בישראל על־פי הפרוטוקולים של ישיבות ממ"י
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מבצע חם בפרפקט פרטס לרגל החגים!
המחירים הכי טובים בארץ!

יבואן בלעדי לחלקי חילוף 
של צירי הנעה ותיבות הילוכים 

של חברת קררו איטליה
AUTHORIZED SPARE
PARTS DISTRIBUTOR

א.ת. כפר כנא 
טל: 04-8847801      פקס: 03-7250124 

חפשו אותנו ב-

www.perfect-parts.co.il

TIGRE 3200 ,טרקטור
4x4, קטן, חזק, 

למגוון עבודות ולגרירת מיכלים

TRH9800 טרקטור הידרוסטטי דגם
+ תורן מלגזה דו שלבי עם יכולת
הרמה של 1.7 טון גובה 3.2 מטר

טרקטור למטעים וכרמים
TGF 9400S ,תוצרת אנטוניו קררו

4x4, גובה 174 ס”מ, עם קבינה חללית

* המחירים לא כוללים מע”מ ורישוי

,F100 טרקטור
4*4, 24 הילוכים קדימה ואחורה, 

רוורסר מכאני או הידראולי , 100 כוח סוס. 
70F-80F-90F דגמים נוספים

מ
ס”

 1
74

-1
80

קררו 
כל מה 

שחיפשת 
בטרקטור

בואו לראות אותנו 

 ,

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

בתערוכת 

מעיין חרוד 19.10.15
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בית  ידי  על  מפני חשש שייפסלו שוב 
המשפט העליון.

במסגרת המחקר נמצא, כי יש הבחנה 
־ברורה בין הזכויות שהוקנו למגזר הכ
־פרי לעומת המגזר העירוני, שזכה בת

נאים חריגים ומיטביים באשר לזכויות 
בחלקות המגורים והשימושים הנוספים 
האחרים כבר החל מאמצע שנות ה־70'. 

הפר הליך  בעיר  קיים  כיום  ־למעשה, 
ומזורז, בתנאי תשלום  טה כמעט מלא 
את  לצמצם  יש  המוטו:  תחת  סמליים, 
החיכוך בין החוכרים לרמ"י ע"י העברת 
לעומת  החוכרים.  לידי  הבעלות  זכות 
מורכבת  התמונה  הכפרי  במגזר  זאת, 
יותר ואין בה עלייה הדרגתית בזכויות, 

־אלא עליות ומורדות. יתר על כן, למ
רבית החוכרים אין אפילו חוזה חכירה 
זכויותיהם בקרקע  לדורות המקבע את 
התקבלה  בנדון  שהחלטה  פי  על  אף 

במועד הקמת מינהל מקרקעי ישראל.
להלן יוצגו "שני הסופים" של הספר, 

החלו המחברות  של  מחשבתן  ־פרי 
הבעלות  המשך  בשאלת  ביניהן  קות 

־הלאומית על הקרקע, תוך הדגשת הנ
־קודות הרלוונטיות למגזר הכפרי: בסי

כום שלה, הנושא את הכותרת "הבעלות 
הלאומית על המקרקעין: העת לבחינה 
על  אלתרמן  פרופ'  מצביעה  מחדש", 
בעלות  עמדתה,  ולפי  תועלות"  "חמש 
והולכת  פוחתת  קרקע  על  לאומית 
בחינה  על  ממליצה  החוקרת  בעולם. 

הקר המשטר  של  והנזק  התועלת  ־של 
קעי הנוכחי במדינת ישראל במקום רק 
לבחון את הנרטיב הקרקעי, לאחר 100 
שנה. לדעתה, ראוי ללמוד מניסיונן של 

רצי חלופות  ולשקול  אחרות  ־מדינות 
ולא  ולניהולם,  ישראל  למקרקעי  ניות 

להסתפק רק ב"שיפוצים" קלים.
את  לבקר  לנכון  מוצאת  אלתרמן 
החקלאי־כפרי  למגזר  ההתייחסות 
העולם  מדינות  שבמרבית  ומציינת, 
חקלאית  קרקע  על  הפרטית  הבעלות 
אפילו  בה,  שמחזיק  מי  בידי  נמצאת 
בסין קיים הליך מהיר להעברת הזכויות 
מדגישה,  היא  החקלאים.  לידי  בקרקע 
כי המהפך שהתחולל בעקבות התמורות 
גרם  בישראל  והחברתיות  הפוליטיות 
ההתיישבות:  כלפי  אחרת  להתייחסות 
מושא  הייתה  היא  מדור  פחות  "לפני 
לשנאה  מוקד  היא  ועתה  להערצה, 
בעיני קבוצות רבות... מתוך תרבות זו 

הדמוק ה'קשת  בבג"צ  העתירה  ־נבטה 
עם  מסכימה  ...אינני  המזרחית'  רטית 
פסק הדין, אך אינני מותחת ביקורת על 
פסיקת בג"צ... בפני השופטים לא הובא 
מסד עיוני מתאים, שיכול היה לשפוך 
שהוצבו  הייחודיות  הסוגיות  על  אור 

בפניהם" )עמודים 444־445(.
־פרופ' אלתרמן סבורה, כי צדק חלו

מתאים  אינו  אך  חשוב,  ערך  הוא  קתי 
אינם  מקרקעין  לתפיסתה,  למקרקעין. 
את  לחלק  וקשה  נזילים  אינם  ניידים, 
שוויים בין קבוצות שונות בדרך שתהיה 
זמן, לעומת כסף, שהוא  עמידה למשך 
לדעתה  בקלות.  לחלוקה  וניתן  נזיל 

לביקו לגיטימציה  העניק  הדין  ־"פסק 
רת הארסית, שהפכה להיות ה'בון טון' 
של מדורת השבט העירונית. מאז פסק 
 - העובדת  ההתיישבות  הדין, משמשת 
ששיעורה באוכלוסייה הוא כ־5% בלבד 

- כשק החבטות המוסכם" )עמוד 445(.
העירו זוכים  כיום  עמדתה,  ־על־פי 

כדי  ותופח עד  הולך  זכויות  ניים לסל 
וההתיישבות, שהיא מי ־הפרטה מלאה 

קניין.  זכויות  למשוללת  הופכת  עוט, 

לה צריכה  הייתה  שישראל  פער  ־זהו 
הגנה  יש  שבה  "במדינה  בו.  תבייש 
המגזר  הפך  הקניין,  זכות  על  חוקתית 
הקבוצות  לאחת  היהודי  החקלאי־כפרי 

הדמוקר בעולם  ביותר  ־המקופחות 
במקרקעין...  זכויות  מבחינת  כיום  טי 
האו"ם  של  החקלאית  שהזרוע  בשעה 
החתום  מסמך  השיקו  העולמי  והבנק 

המ בעולם,  המדינות  מרבית  ־על־ידי 
זכויות הקניין לכל המ ־עודד לתגבור 

בכיוון  ישראל  מדינת  צועדת  גזרים, 
זה  אחד:  מגזר  כלפי  ורק  אך   - ההפוך 

־שבעבר היה מושא לגאווה, וכיום הופ
קר לזעם הקהל" )עמוד 446(.

בסיכום  מסבירה  חננאל  רוית  ד"ר 
"הנרטיב הקרקעי  שלה, תחת הכותרת 

הנ כי  מחדש",  לבחינה  העת  ־ושברו: 
ויש  עדיין  וקיים  שריר  הקרקעי  רטיב 
לבחון אם יש מקום לשנותו, ואם כן - 

־לבחון את החלופה. מעט ידוע על המ
שהחלה  ישראל,  של  הקרקעית  דיניות 
להיחשף ולצאת מן "המחשכים", בעיקר 

־לאחר בג"צ הקשת המזרחית. גם הרפו
רמה של שנת 2009 הרחיבה את מעגל 

המתעניינים בתחום.
מקרקעי  רשות  חננאל,  ד"ר  לדעת 
לכל  ממשלתי  מונופול  היא  ישראל 
מונופולים  כי  חשש,  קיים  אך  דבר, 
יהיו מפלים לא פחות ממנו -  פרטיים 
הם יהיו מוכווני רווח ויהיה קשה יותר 
העולמי  המשבר  לאחר  עליהם.  לפקח 
באשר  חדשה  חשיבה  יש   2008 בשנת 
למבנה הראוי של המגזר הציבורי, ובין 
השאר, גם נבדקות סוגיות של אחריות 
המדינה ודפוסי הרגולציה. לפיכך, אין 

הפתרון  הם  ההפרטה  ברור שהליכי  זה 
הקרקע  משאב  לניהול  והטוב  היעיל 

בישראל.
חננאל סבורה, כי חברי המועצה לא 

ולהגב פערים  לצמצום  משקל  ־נתנו 
כי  אם  הישראלית  בחברה  השוויון  רת 

הני החקלאים.  בין  לשוויון  ־התייחסו 
סיון הבין־לאומי מוכיח, שהפרטה אינה 
וגל ההפרטות  תורמת לצמצום פערים 
היא  כיום  וישראל  הקיטוב,  את  מגביר 
אחרי  שנייה  ומדורגת  מקוטבת  חברה 

המפו המדינות  בקרב  הברית  ־ארצות 
תחות )OECD( באשר להכנסה ברוטו 

למשק בית.
במי המתרחשים  ההפרטה,  ־"הליכי 
־נהל מקרקעי ישראל החל משנות הש
־בעים ובאופן גלוי ומואץ משנות התש

עים, אינם בעיניי הדרך הטובה ביותר 
לעצמו  שקבע  המטרות  את  להגשים 
המ־ קרי   ,2009 בשנת עצמו   המחוקק 

וכלכלית;  מינהלית  יעילות  של  טרות 
על שטחים  ושמירה  סביבתיות  מטרות 

־פתוחים ומטרות חברתיות וצדק חלוק
תי. אין ויכוח על הצורך בשינוי" )עמוד 

.)466
המדיניות  של  הבסיסיים  הערכים 

הרצו את  משקפים  עדיין  ־הקרקעית 
בי הציבור  מרבית  של  והצרכים  ־נות 

 2011 בקיץ  והמחאה החברתית  שראל, 
מציעה  חננאל  ד"ר  לכן,  זאת.  הוכיחה 
לעצב מדיניות קרקעית לאומית חדשה 

־לאורם של ערכים אלה. לדעתה, מדי
־ניות צודקת תיתן משקל גבוה לשיקו
־לים חברתיים וצמצום פערים בין קבו

צות מוחלשות בכל החברה הישראלית 

"ולרבות המגזר החקלאי־כפרי. במילים 
העק את  להרחיב  קוראת  אני  ־אחרות, 
־רונות שהנחו את ניהול הקרקעות הח

קלאיות כך שיוחלו על כלל הקרקעות 
וגם   ;)467 )עמוד  בישראל  והמגזרים 

הח והצדק  המתקן  הפיתוח  ־"במסגרת 
לוקתי, יש להתייחס גם למצוקתם של 
תושבי המגזר החקלאי־כפרי ולעגן את 
זכויות החקלאי הבודד על בית מגוריו, 
באופן מידתי. בנוסף יש צורך בשמירה 
על החקלאות הישראלית, שהיא משאב 
אקולוגי,  חברתי,  ערך  ובעל  אסטרטגי 

תרבותי, היסטורי ונופי" )עמוד 469(.

מקרקעי ישראל לאן?
 2011 קיץ  של  החברתית  המחאה 
לצורך  באשר  ברורים  מסרים  העבירה 

הכ במדיניות  לכת  מרחיקי  ־בשינויים 
לכלית של ישראל הנהוגה בה מזה 30 
דורש  "העם  הססמה  תחת  וזאת  שנה, 

יש לקבוע מדיניות המ ־צדק חברתי". 
תוך  מרחבי,  חלוקתי  צדק  על  בוססת 

שינויים משמעותיים בפעילות רמ"י.
תיגר  קריאת  יש  הקרקעי,  בהקשר 

קר של  בלתי־שוויונית  הקצאה  ־על 
המדיניות,  כיום  שנים.  לאורך  קעות 
ע"פ עמדת המחברת, אינה מיטיבה עם 
הישראלית  בחברה  מובחנת  קבוצה  אף 
באופן ברור מוצהר, וקיים קונצנזוס על 

־הקביעה שיש לשנות מדיניות זו - הנ
רטיב הקרקעי שהיה הסתיים ויש ליצור 

ִסֶּפר אחד.

הכותב הוא יו"ר 
עמותת אדמתי )לשעבר(

על  רוית חננאל. חלוקות בשאלת המשך הבעלות הלאומית  וד"ר  פרופ' רחל אלתרמן 
הקרקע, כתבו "שני סופים" לספר

"נטורי קרקע". הערכים והשיקולים מאחורי המדיניות הקרקעית בישראל
צילום: כריכת הספר

"בשעה שהזרוע 
החקלאית של 
האו"ם והבנק 

העולמי השיקו 
מסמך החתום 
על־ידי מרבית 

המדינות בעולם, 
המעודד לתגבור 

זכויות הקניין לכל 
המגזרים, צועדת 

מדינת ישראל 
בכיוון ההפוך - אך 

ורק כלפי מגזר 
אחד: זה שבעבר 

היה מושא לגאווה, 
וכיום הופקר לזעם 

הקהל" )עמוד 
)446

"במסגרת הפיתוח 
המתקן והצדק 

החלוקתי, יש 
להתייחס גם 

למצוקתם של תושבי 
המגזר החקלאי־כפרי 

ולעגן את זכויות 
החקלאי הבודד על 
בית מגוריו, באופן 
מידתי. בנוסף יש 

צורך בשמירה 
על החקלאות 

הישראלית, שהיא 
משאב אסטרטגי 
ובעל ערך חברתי, 
אקולוגי, תרבותי, 

היסטורי ונופי" 
)עמוד 469(
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רכב תפעולי לתעשייה וחקלאות
CarryAll 300 מדגם

רכב תפעולי לשטח חקלאי

25.9.2015   ˆ   ידיעות הקיבוץ

• המחירים אינם כוללים מע"מ *ט.ל.ח

נציגים מורשים:  גליל עליון ותחתון רודין לבאי: 052-4660870
גליל מערבי שלומי הד: 052-4318249  

חדרה והסביבה  יעקב דגני: 052-8511386, אבירן דגני: 052-6510848 
 מרכז ודרום רובי ריחן: 052-2703475

  kal-h@bezeqint.net

S-344 דגם

דגם  S-940 עם גלגלים רחבים

Precedent רכב תפעולי דגם
חשמלי / בנזין

חג סוכות שמח לכל לקוחותינו!
מבצע 
לשנה 

החדשה!

החל מ-25,000
₪

רכב תפעולי
 Precedent

קנו קלנועיות וקבלו 
כיסוי גשם מתנה!

לרוכשים במהלך החגים
 3 שנים אחריות!

מנהל מכירות נווה שרון  -  052-4315281

חנות היבואן– רח' הבנאי 8, הוד השרון 09-7455222חנות היבואן – עין חרוד מאוחד 04-6070134

www.clubnoa.com
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סוף התפלה 
במחשבה תחילה

בישראל קיים מחסור תמידי <טל גולדרט
פתרון  ולכן  טבעיים,  במים 
כיום,  כבר  משמש  ההתפלה 
יותר בעתיד, מקור מים  וישמש אף 
שימושים.  למגוון  ומרכזי  חשוב 
כמות  המים,  רשות  תכניות  על־פי 
המים המותפלים עד סוף שנת 2015 
מעוקבים  מטרים  מיליון   600 תהיה 

לשימו המים  צריכת  בעוד  ־לשנה, 
חקלאיים  ציבוריים,  ביתיים,  שים 
מי־  800 ב מוערכת  ־ותעשייתיים 

ליון מטרים מעוקבים. כלומר: משק 
לשתייה(  )הראויים  השפירים  המים 
בשיעור  ההתפלה  מתקני  על  נשען 
השקיה  הכולל  המים  ומשק   ,75%
מים  40%־30%  על  מבוסס  חקלאית 

מותפלים.
מדינת  הפכה  לאפינו  מתחת 

ופת התפלה  לאימפריית  ־ישראל 
שלמים  עולמות  החוקרים  בפני  חה 
המתמקדים  יישומיים,  אתגרים  של 
ההתפלה,  מערכות  ביצועי  בשיפור 

־התייעלותן האנרגטית והמטרה המ
מים  יותר  לייצר  להצליח   - רכזית 
מי  של  מעוקב  מטר  מכל  מותפלים 

ים, בכמה שפחות אנרגיה.

מחיר ההתפלה
הול אינם  וחשמל  מים  ־אמנם 

לשכוח  אסור  אבל  ביחד,  טוב  כים 
והר חשמל,  צורכת  מים  הפקת  ־כי 

והולכתם  שפירים  מים  שאיבת  בה. 
לפי  צורכת,  ישראל  מדינת  לאורך 

האנ ומשרד  החשמל  חברת  ־נתוני 
החשמל  מצריכת  ל־6%  קרוב  רגיה, 

תא מקורות,  באמצעות  ־הלאומית, 
־גידי מים ורשויות מקומיות. גם תה
־ליך ההתפלה עצמו גובה מחיר אנ

רגטי - 3.5 קילו־וואט לשעה למטר 
מעוקב, או במילים אחרות - צריכה 

של 2,100 ג'יגה־וואט לשעה בשנה, 
החשמל  מצריכת  נוספים   4% שהם 
השנתית בארץ. יש מתקני התפלה, 

בע שנבנתה  שבאשקלון,  זה  ־כמו 
המספקת  כוח  תחנת  במיוחד  בורם 

חשמל רק להם.
על  ממילא  המוטל  הכבד  העומס 
ישראל  מדינת  של  האנרגיה  משק 
מחייב חיפוש מתמיד אחר פתרונות 
בתהליך  אנרגטית  התייעלות  של 
והפחתה בצריכת האנרגיה שלו, כך 
שנוכל ליהנות מהרבה מים, אבל לא 
העשויים  לסביבה  נזקים  חשבון  על 

להיגרם עקב ייצור חשמל מוגבר.
והמ הביתיים  לשימושים  ־מעבר 

גם  בישראל  המים  מופנים  סחריים, 
מקור  חקלאי.  ולשימוש  להשקיה 

־מים מרכזי לסקטור זה הוא מי הקו
־לחין המושבים: מי שפכים )ביוב ופ
תה עברו  אשר  תעשייתית(  ־סולת 

להשקיית  שהותאמו  עד  טיהור  ליך 
ישראל  מדינת  חקלאיים.  שטחים 
השבת  בשיעור  העולם  אלופת  היא 
בה  הקולחין  ממי  ו־75%  הקולחין, 
חוזר,  לשימוש  ומופנים  מטוהרים 

מרביתם לשימוש חקלאי.
בקולחים  השימוש  שגובר  ככל 
להפנות  אפשר  החקלאי,  בסקטור 
הביתי,  למגזר  שפירים  מים  יותר 

ול להמשיך  המים  רשות  ־ובכוונת 
לחק קולחים  השבת  מפעלי  ־פתח 

 2020 שנת  עד  שהיקפם  כך  לאות, 
יסתכם ב־600 מיליון מ"ק לשנה.

במדינת  במים  השימוש  מסלול 
ים  מי  כך:  נראה  כן,  אם  ישראל, 
ומופנים לשימוש בבתים,  מותפלים 

־לצד מים שפירים. מי השפכים המו
כקולחים  מושבים  מהבתים  צאים 
לחקלאות. כל שינוי בהרכב בין מים 
שפירים לבין מים מותפלים משפיע 
כמובן על הצרכן הביתי, אולם חשוב 
גם  ומשפיע  ממשיך  הוא  כי  לזכור, 

למים  הצמא  החקלאי,  הצרכן  על 
בסוף השרשרת.

פרופסור  של  המחקר  במעבדת 
חק להנדסה  בפקולטה  להב,  ־אורי 

עוסקים  בטכניון,  ואזרחית  לאית 
־כבר כמה דורות של סטודנטים במ

את  לייעל  שמטרתם  מחקרים  גוון 
מהקצה  ולהוציא  ההתפלה,  תהליך 
השני של הצינור מים שיהיו באיכות 
אלא  רק לשתייה,  לא  מספיק  טובה 
הבא  בגלגול  שתגיע  להשקיה  גם 
שלהם, אחרי מכון הטיפול בשפכים.

תפוזים לא אוהבים בורון
באופן  שנמצאים  המרכיבים  אחד 
בקלות  ומטופלים  הים,  במי  טבעי 
הוא  שתייה,  למי  להתאימם  כדי 
נמצא  הבורון  בורון.  הכימי  היסוד 
יחסית  נמוך  בריכוז  טבעי  באופן 

לכשליש  מופחת  וריכוזו  הים,  במי 
אינו  הוא  רגיל.  התפלה  בתהליך 

בריכו אלא  האדם  לבריאות  ־מזיק 
למב נזק  גורם  אולם  גבוהים,  ־זים 

נה הקרקע ואף מזיק ישירות לחלק 
ובמיוחד להדרים, אשר  מהגידולים, 
רגישותם מתחילה כבר מריכוז נמוך 

מאוד של בורון.
מההשפעות  להימנע  מנת  על 
לבורון  להיות  שעלולות  השליליות 
למערכות  המים  עם  שיגיע  לאחר 
להפריד  דרך  למצוא  יש  ההשקיה, 
אותו ביעילות ממי הים כבר בתהליך 

באמ זאת  לעשות  אפשר  ־ההתפלה. 
אחת,  מרכזיות:  שיטות  שתי  צעות 

ההתפ במתקני  כעת  המתבצעת  ־זו 

לה בישראל, היא סינון נוסף במתקן 
עלייה  כמובן  עמו  שגורר  ההתפלה, 

ההת תהליך  של  האנרגיה  ־בצריכת 
השנייה, שנבחנה  השיטה  כולו;  פלה 
הבורון  את  מרחיקה  הנוכחי,  במחקר 
על  מתבססת  זו  שיטה  יחיד.  בסינון 
־  המים  מותפלים  שבהם  התנאים 

.)pH( בעיקר ערך ההגבה שלהם
הג קודמים  מחקרים  של  ־בסדרה 
מת מודל  במעבדה  החוקרים  ־דירו 

ההתפלה  תהליך  את  המאפיין  מטי 
־ואת יעילות הרחקת הבורון )במסג

רת עבודת הדוקטורט של ד"ר עודד 
חוקרת  אופק,  לירון  בטכניון(.  ניר 
העובדת בימים אלו על התואר השני 
שלה, מפתחת גישה תפעולית חדשה 

אחרי שצפינו בחרדה ברננה רז מתייבשת, חסכנו במקלחות וייבשנו 
את המדשאות, הגיעו מתקני ההתפלה ושינו את תמונת משק המים 

בישראל. בטכניון מפתחים שיטות שיאפשרו להתפיל מי ים בצורה 
יעילה וחסכונית יותר

ככל שגובר השימוש 
בקולחים בסקטור 

החקלאי, אפשר 
להפנות יותר מים 

שפירים למגזר 
הביתי, ובכוונת 

רשות המים להמשיך 
ולפתח מפעלי השבת 

קולחים לחקלאות, 
כך שהיקפם עד שנת 
2020 יסתכם ב-600 

מיליון מ"ק לשנה

ריאקטור לשיקוע סטרובית בתהליך התפלה וטיהור שפכים. מיצוי מרבי של הפוטנציאל 
הכימי הגלום במי הים             צילום: ליאת בירנהק

מים בזול
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המשלבת תועלת בכל התחומים.
והנד כימיות  ־סדרה של פעולות 

סיות )הורדת ערך ההגבה של המים, 
פירוק  של  כימי  לתהליך  הגורמת 
פחמן  של  ופליטה  מהמים  מינרלים 

דו־חמצני, ובעקבותיה העלאת ערך 
ההגבה אל מעבר לערך המקורי במי 
ים( מאפשרת סינון קפדני של המים 
אשר  מינרלים,  של  שיקוע  ללא 
כך  המסננים.  של  לסתימה  גורמים 

בצ הפחתה  תוך  סינון  ־מתאפשר 
עלות  של  והורדה  האנרגיה,  ריכת 

ההתפלה.
השיקוע  מגבלת  שהוסרה  "ברגע 
הרחקת  תוך  )המסנן(  הממברנה  על 

להש לנו  התאפשר  מספקת,  ־בורון 
תמש בממברנות המאופיינות בשטף 
מים גבוה יותר. כאשר נכנסים יותר 
את  להעלות  ניתן  למערכת,  מים 
יותר  להפיק  כלומר  ־  ההשבה  יחס 

־מים נקיים מכל מ"ק של מי ים, בפ
חות אנרגיה", מסבירה אופק.

ומנסים  חוקרים  העולם  "בכל 
התה התהליך.  את  ולהוזיל  ־לייעל 
לה מאפשר  ידינו  על  המוצע  ־ליך 

פחית את צריכת האנרגיה בכ־10% 

ובהיקפי  תוצר(,  למ"ק  סנט  )שבעה 
זה  בעולם,  כיום  הקיימים  ההתפלה 

משמעותי מאוד".
שפות השיטה  כי  לציין,  ־חשוב 

חה עד כה מתאימה למקומות רבים 
בעולם, אולם לא לישראל. דרישות 

־התקן הישראלי להורדת ריכוז המ
נובעת  משמעותית  בצורה  לחים 

־מהשימוש במים להשקיה, לכן קבו
צת המחקר עובדת כעת על השלמת 
לדרישות  גם  שיתאים  כך  התהליך 

בישראל.

הזבל שלי הוא המשאב שלך
במי  בשפע  הנמצא  נוסף  חומר 
מבוקש  משאב  להיות  ועשוי  הים 
הוא המגנזיום, אשר מורחק בתהליך 

בת גבוה  בריכוז  ונמצא  ־ההתפלה 
המגנזיום  מאחור.  הנשארת  מלחת 
זול  מקור  לשמש  יכול  זו  בתמלחת 
זרחני  דשן  יצירת  לתהליכי  וזמין 

האחרונות  בשנים  המופק  חנקני  או 
ונקרא סטרובית  ביתיים  משפכים 
סטרובית  לשקע  כדי   .)struvite(
להוסיף  יש  ביתיים,  שפכים  מתוך 

־להם גם מגנזיום, ושיטת הייצור הנ
מגנזיום  כימיקל  להוסיף  היא  פוצה 

יקר כדי לשקעו.
החוקרים הראו, כי אפשר להפריד 

־מגנזיום באופן סלקטיבי ממי ים בא
מצעות תהליך הקרוי ננופילטרציה 
המגנזיום  את   .)nanofiltration(
יותר  מאוחר  בשלב  להוסיף  ניתן 
של  תוספת  ללא  כמעט  לשפכים, 

יכו הם  וכך  בלתי־רצויים,  ־מלחים 
לים לשמש בהמשך הדרך להשקיה 
חקלאית. בשיטה החדשנית שפיתחו 
תהליך  את  להוזיל  אפשר  החוקרים 

מש בצורה  הסטרובית  דשן  ־ייצור 
כתוצאה  אחוזים(,  )עשרות  מעותית 
מהשימוש במגנזיום שמקורו במי ים 
)או ברכז הנוצר במתקני התפלת מי 

ים( ולא בכימיקל חיצוני יקר.
במשאבים  להשתמש  היכולת 
הקיימים במי הים ומופרדים ממילא 
באופן  מוזילה  ההתפלה  בתהליכי 
הסטרובית,  ייצור  את  משמעותי 

הפוטנ של  מרבי  מיצוי  ־ומאפשרת 
ציאל הכימי הגלום במי הים.

האתגר הבא: הים החם
כבר  עסוקים  המחקר  בקבוצת 

השפ בחינת  הבאים:  ־באתגרים 
על  הים  מי  של  הטמפרטורה  עת 

ההתפ בתהליך  הבורון  ־הרחקת 
תכנון  על  השיטה  ומשמעויות  לה 
שלב התפלה שני, במקומות שבהם 
הים  "מי  בישראל.  למשל  יידרש, 

גבוהה  בתנודתיות  ידועים  התיכון 
מאוד של טמפרטורות ־ 14 מעלות 
אומ־ בקיץ",  מעלות   31 ו ־בחורף 
השפעה  אלו  "להבדלים  אופק.  רת 
על  ובפרט  התהליך,  על  ניכרת 
בתוצר,  המתקבלים  הבורון  ריכוזי 
עד כדי כך שבקיץ נאלצים מתקני 

ההפע תנאי  את  לשנות  ־ההתפלה 
לעמוד  מנת  על  המתקנים  של  לה 
שואף  הצוות  הרצויים".  בריכוזים 
להגדיר את התנאים האופטימליים 
טמפרטורה,  בכל  המתקן  להפעלת 
מקסימום  תוך  יושגו  שהיעדים  כך 

השבה, במינימום אנרגיה.

בורון נמצא באופן 
טבעי בריכוז נמוך 

יחסית במי הים, 
וריכוזו מופחת 

לכשליש בתהליך 
התפלה רגיל. הוא 

אינו מזיק לבריאות 
האדם אלא בריכוזים 

גבוהים, אולם גורם 
נזק למבנה הקרקע 

ואף מזיק ישירות 
לחלק מהגידולים, 

ובמיוחד להדרים

מערכת המחקר בטכניון. האתגר הבא: בחינת השפעת טמפ' מי הים על הרחקת הבורון בהתפלה                                                                                                                                           
 צילום: לירון אופק

מסננים )ממברנות( במתקן ההתפלה. 
"להפיק יותר מים נקיים מכל מ"ק של מי 

ים, בפחות אנרגיה"          צילום: טל גולדרט

מסלול השימוש במים במדינת ישראל

הזמנה אישית

נשמח לראותך

מתכבדים להזמינך

לסיור מודרך ומרתק של קק"ל 
 הסיור יצא ממתחם התערוכה לאזור מעיין חרוד. 

)ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש(
ביום שני, ו' בחשוון תשע"ו 19 באוקטובר 2015, בשעה 10:00-11:00 בתערוכת יבול שיא )מעיין חרוד(

אתי אזולאי,
רכזת קשרי ציבור,
מרחב צפון קק"ל

נא אשר השתתפותך בדוא"ל:
edna.ziv@tmags.co.il

עדנה זיו
מנהלת תערוכת יבול שיא

מקבוצת : X 33.50 18.50מארגני התערוכה :

* לרשות המסיירים יעמוד מיניבוס בכניסה לתערוכה.
* הסיור מותנה במספר הנרשמים )מינימום 15(.

* התערוכה פתוחה לקהל הרחב מהשעה 9:00 - 16:00.

 בשיתוף
עם

תערוכת

הבית של החקלאות הישראלית
הבית של החקלאות הישראלית
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אביהו גבע, ניר בנים

כחקלאי בן חקלאי בעל ותק של 60 
שנה כבעל משק חקלאי פעיל במושב, 

כדאי להעמיד דברים על דיוקם:
הח של  החברתי  הסטטוס  שינוי  ־א. 

עובדה  הוא  הישראלית  בחברה  קלאים 
שאין עליה עוררין, הסיבות לכך שונות 
מתקשרת  חקלאית  עבודה   - וביניהן 
ותאילנדים  ערבים  עובדים  לתעסוקת 
וקשורה לעבודת כפיים )ראה מלחמתו 
של סטף ורטהיימר(. דרך אגב, מתקפת 
"הקשת המזרחית" ויפי נפש אחרים על 
החברה המושבית פגעה בעיקר בעדות 

המזרח המהווים רוב בין החקלאים.
שלד החקלאיים",  "הטייקונים  ־ב. 

וקשורים  תנין  דמעות  מזילים  בריך 
)הון־שלטון(  בשלטון  הנכונים  למקומות 
- הרשה לי לחלוק עליך: תופעת אותם 
יותר  הרבה  היא  חקלאיים"  "טייקונים 
הוואקום  היא  לקיומה  והסיבה  מורכבת 

המשפח החקלאית  בהתיישבות  ־שנוצר 
תית.

השאר:  בין  הם,  לוואקום  הגורמים 
של  גדול  בחלק  האגודות  התפרקות 

של  כלכלית  כדאיות  חוסר  המושבים, 
הפעלת המשקים עם שינוי תנאי הסחר, 
קיפאון מחשבתי־רעיוני וחוסר חזון של 
משרד  התנועה,  האגודה,  הדרגים:  כל 

החקלאות ורשות מקרקעי ישראל.
ג. ההנהגה המקומית ברוב המושבים 

הפ ־וההנהגה של תנועות ההתיישבות 
גינו חוסר חזון ומנהיגות משווע בייצוג, 
בהכוונה ובחזון של הפעילות החקלאית 

השו הממשלה  משרדי  מול  ־ובארגונה 
הפעילות  את  להתאים  דאגו  ולא  נים, 

לתנאים המשתנים.
חק שהיא  המושבית,  החקלאות  ־ד. 

על  קפאה  בהגדרה,  מתוכננת  לאות 
הקמתה  מאז  תכנונית  מבחינה  שמריה 
ולא  הקודמת  המאה  של  ה־50  בשנות 
המשתנים,  לתנאים  התאמתה  נבחנה 

הטכנולוגיים ותנאי הסחר.
וה־60'  ה־50'  תקנים שנקבעו בשנות 
לא שונו עד היום, לדוגמה - תקן הנחלה 
לפי  דונם   40 עד  דונם  ל־27.5  שנקבע 
סוג המשק )בעלי חיים או גידולי שדה( 

־- לא שונו עד היום. תקן הנחלות במש
־בצת )מספר הנחלות המתוכננות במשב

צת המושב( גם הוא לא הותאם לתנאים 

דבר מאז  כאילו לא השתנה  המשתנים, 
שנות ה־50 של המאה הקודמת: לא יוקר 

הגי הטכנולוגיה,  החיים,  רמת  ־המחיה, 
דולים, התחרות העולמית ועוד.

האשמה בחוסר המעש הזה אינה של 
חוסר  של  התוצאה  רק  הם  הטייקונים, 
שלנו,  כל  קודם  היא  האשמה  המעש, 

נז ולא  לתהליך  יד  שנתנו  ־החקלאים, 
המסגרות  את  חלקית  פירקנו  עקנו. 
למערכות  ההכרחיות  הקואופרטיביות 

המשפח הגודל  מסדר  חקלאיות  ־ייצור 
זו אשמתנו שכל המייצגים אותנו,  תי. 
ההתיישבות  תנועות  מנהיגי  ובראשם 

חוסר מק יד,  אזלת  גילו  ־המשפחתית, 
בצ עסקו  בנושא,  חזון  וחוסר  ־צועיות 
־דדים המשפטיים והנדל"ניים ולא בעי

קר - הייצור החקלאי.
להחזיר  שניתן  שחושב  מי  טועה  ה. 

־את הגלגל לאחור, אבל יש עדיין אפש
רות להפסיק את ההידרדרות של המשק 
המשפחתי. נוכל לאפשר קיום חקלאות 
ורווחית  איכותית  מכובדת,  משפחתית 

לה תהפוך  ההתיישבות  שכל  ־לפני 
חקלאות  קצת  עם  קהילתית  תיישבות 
של טייקונים, רק אם תהיה התעוררות 

של כל הרמות: המושב, התנועה, משרד 
החקלאות ורמ"י.

ו. מי שעוסק בנושא יודע שהיום תנאי 
הסף לחתימת חוזה לדורות עם רמ"י הוא 
חתימה על אותו תקן נחלה ארכאי ועל 
יש  ובנוסף,  ארכאי  משבצת  תקן  אותו 
להחזיר לרמ"י אותן "קרקעות עודפות" 
מאוד  חלקית  מתקנות  אשר  לכאורה, 

זה תורם לח ־את העוול התכנוני. האם 
קלאות? לא! האם זה תורם לנדל"ן? כן!

המ עיון  בימי  המשתתפים  מי  ־ראו 
תקיימים בכל רחבי הארץ ומתפרסמים 
בהבלטה בעיתון, כך תדעו מה מעסיק 
יזמים,  דין,  עורכי  הציבור:  ראשי  את 

המוש הנהלות  וחברי  התנועות  ־ראשי 
באף  נדל"ן.  העיקרי?  הנושא  מה  בים. 
אחד מימי העיון הללו לא מעלים לדיון 
ואפילו לא למחשבה את הנושא החשוב 

הייצור החק ־ביותר: איך משפרים את 
לאי וכדאיותו, כך שהחקלאות תמשיך 

־להיות ערך, לא רק כלכלי אלא גם חי
נוכי־חברתי ומעמדי.

ז. לסיכום: אם לא יקום במהרה צוות 
והע המקצועית  ברמה  ותכנון  ־חשיבה 

להרכיב,  שניתן  ביותר  הגבוהה  רכית 

שיכלול נציגי אקדמיה ומחקר, תנועות 
אשר  החקלאות,  ומשרד  ההתיישבות 
ויציע  הקיים  המצב  את  וינתח  יחקור 
הקונספציה  של  מידי  לשינוי  דרכים 
הנוכחיים  לתנאים  המיושנת  הנוכחית 
היום  כבר  לומר  אפשר  עתידי,  ולחזון 
ואולי  מהמושבים  רבים  של  שעתידם 
רובם נחרץ להפוך ליישובים קהילתיים 

־עם שמץ של חקלאות אשר תפריע לש
לווה הקהילתית.

יימצא  וכאשר  אם  זאת,  לעומת 
נתון  שאצלם  האנשים  בידי  האומץ 
הנהלות  תידרשנה  ואם  להחליט  הכוח 

לפ החקלאים  ע"י  החקלאים  ־ארגוני 
עול, או־אז יהיה אפשר לשנות את תקן 
הנחלות במושבים וגם את תקן הנחלה 
מעולם  דברים  היו  אגב,  דרך  הבודדת. 
ובשנות ה־80' של המאה הקודמת נעשה 

המתו בהתיישבות  בהולנד  דומה  ־דבר 
כננת שלהם. אם יהיה האומץ מצד כל 
הגורמים הנוגעים בדבר, ניתן יהיה גם 
לחדש בנושא הקואופרציה וגם לאפשר 
רב־דורי  והמשך  רווחית  חקלאות  קיום 
של  החקלאי  האופי  והמשך  בנחלות 

היישובים.

שנו את הקונספציה
כבר היום עתידם של רבים מהמושבים ואולי רובם נחרץ להפוך ליישובים קהילתיים עם שמץ של חקלאות אשר תפריע 

לשלווה הקהילתית. תגובה לדברי צביקה סקורצרו, "הפסיקו להשתמש בנו", קו למושב 10 בספטמבר  2015

תגובה
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 הוועידה השנתית לביטחון המזון הלאומי בנושאים:

 החקלאות הישראלית כביטחון מדיני
שמירה על גבולות המדינה ועמידה בפני לחצים חיצוניים המבטיחים לארצנו את 

ביטחון המזון.
 במעמד:  ח"כ איתן ברושי

 האלוף במיל' שי אביטל
פרופ' ארנון סופר – קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה אונ' חיפה

 אבו וילן - מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
ראשי אירגונים ועוד

החקלאות הישראלית כביטחון כלכלי
במעמד:  ד"ר זוהר כרם - יו"ר הועדה לשת"פ חקלאי, המועצה לביטחון תזונתי הפקולטה לחקלאות  

           האונ' העברית
 מיכל קראוס - מנכ"ל מועצת החלב

 גידי כרוך - מנכ"ל לקט ישראל
עופר פיינשטיין - מנכ”ל הקו-אופ 

החקלאות כביטחון מזון בריאותי
מחסורים בצריכת מזון מגוון והשפעתם על הבריאות, איכות המזון, בטיחות 

ועמידה בסטנדרטים גבוהים, כמו חלב מבוקר ועוד.
 במעמד:  פרופ' רם רייפן - מומחה למחלות דרכי העיכול ותזונה הפקולטה לחקלאות האונ' עברית

ד"ר ניבה שפירא -  אגרונומית ודיאטנית קלינית, המכללה האקדמית אשקלון והמכון לחקר      
התזונה ביה"ח בלינסון

 שי חן - מתאם פיקוח בשירות המזון ארצי, משרד הבריאות
 ד"ר שמוליק פרידמן - מנהל תחום וטרינריה ואיכות החלב במועצת החלב

ד"ר לילך לילי מונדקה - מנהלת מו"פ שירותי האבקה יד מרדכי )הדברה ביולוגית(

בהנחיית: מאיר צור - מזכ"ל תנועת המושבים

edna.ziv@tmags.co.il :מס' המקומות מוגבל. לרישום לכנסים נא לפנות לעדנה זיו בדוא"ל

 

 

ח"כ עמר בר-לב 

מהלובי החקלאי 
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ְלַמַען, ֲאֶׁשר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב-ַּבּגֹוִים" 
)יחזקאל, לו', ל'(
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10:45 - 10:00

11:40 - 10:55

12:30 - 11:45
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בגן הלאומי מעיין חרוד

הישראלית החקלאות  של  הבית 

 10:00 - 11:00   סיור מודרך ומרתק של קק"ל 
    הסיור יצא ממתחם התערוכה לאזור מעיין חרוד. 

    )ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש(

13:00 - 14.00   טקס פרידה חגיגי 
   מדני קריצ'מן - יו"ר החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית

 במעמד:  השר אורי אריאל - שר החקלאות ופיתוח הכפר
 ח"כ אביגדור ליברמן - יו"ר מפלגת ישראל ביתנו

 מר אברהם דובדבני - יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
 ההנהלה המורחבת של ההסתדרות הציונית העולמית

 מר אפי שטנצלר - יו"ר קק"ל
ראשי אירגונים, ראשי מועצות ועוד

בהנחיית: מאיר יפרח - מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות וסגן ראש מועצה אזורית אשכול

edna.ziv@tmags.co.il :מס' המקומות מוגבל. לרישום לסיור נא לפנות לעדנה זיו בדוא"ל
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התערוכה
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יריד לענפי הגפן והיין, 
הפירות והירקות ולענף הזית

הפירות  והיין,  הגפן  לענפי   SITEVI של  ה־27  היריד 
ה־26  ועד  בנובמבר  מה־24  יתקיים  הזית  ולענף  והירקות 
במונפלייר   Parc des expositionsב־  ,2015 בנובמבר 
הוא מבטיח  היריד המרכזי בענפים אלה,  בהיותו  )צרפת(. 
כל  בין  עסקיים  למפגשים  אמיתית  פלטפורמה  לשמש 
וידידותית.  חמה  באווירה  וזאת  בתחום,  המקצוע  אנשי 

הוא מחזק את הממד 
הבינלאומי ואת הדינאמיות 

שלו באמצעות חידושים 
רבים ופעילויות מגוונות 

)מפגשים בינלאומיים, 
סדנאות מעשיות, 

הרצאות טכניות, פינת 
מחקר ופיתוח, פרסים על 

חדשנות ועוד(.

• לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים 

שייט ואופניים באחד מהמסלולים היפים ביותר באירופה
טיול אופניים לאורך הדנובה מספק הנאה, 

גיבוש ופעילות ספורטיבית שמתאימה 
לכל הגילאים ולכל הרמות. ספינת השייט 

שמלווה את הטיול, משמשת למעשה כמלון 
צף, ומציעה לרוכבים ולמלוויהם לינה 

ושהייה מפנקת על הספינה, בפנסיון מלא. 

חודש אוקטובר הוא התקופה 
האולטימטיבית שכן הסתיו מתחיל ואתו 

מזג האוויר  האירופאי המושלם עבור 
רכיבה, יחד עם השלווה והמולת התיירים 

ששוכחת לאחר החגים.

המסלול הקלאסי לאורך נהר הדנובה 
מפסאו שבגרמניה לבודפשט, נחשב לאחד 
ממסלולי האופניים היפים והקסומים ביותר 

של אירופה שעובר דרך הנופים האגדיים 
של עמק הוואכאו, וינה, ברטיסלבה 

ומסתיים בבודפשט . בנוסף ייהנו המטיילים 
מביקור במרחצאות הטרמליים של 

בודפשט, הרצאות, סיורים, מדריך רכיבה 
ישראלי מומחה, ערבי מוזיקה חיה, ועוד. 

לפרטים נוספים:

גורדון אקטיב, 03-7659000

www.gordon-tours.co.il
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שייט ואופניים באחד מהמסלולים היפים ביותר באירופה
טיול אופניים לאורך הדנובה מספק הנאה, 

גיבוש ופעילות ספורטיבית שמתאימה 
לכל הגילאים ולכל הרמות. ספינת השייט 

שמלווה את הטיול, משמשת למעשה כמלון 
צף, ומציעה לרוכבים ולמלוויהם לינה 

ושהייה מפנקת על הספינה, בפנסיון מלא. 

חודש אוקטובר הוא התקופה 
האולטימטיבית שכן הסתיו מתחיל ואתו 

מזג האוויר  האירופאי המושלם עבור 
רכיבה, יחד עם השלווה והמולת התיירים 

ששוכחת לאחר החגים.

המסלול הקלאסי לאורך נהר הדנובה 
מפסאו שבגרמניה לבודפשט, נחשב לאחד 
ממסלולי האופניים היפים והקסומים ביותר 

של אירופה שעובר דרך הנופים האגדיים 
של עמק הוואכאו, וינה, ברטיסלבה 

ומסתיים בבודפשט . בנוסף ייהנו המטיילים 
מביקור במרחצאות הטרמליים של 

בודפשט, הרצאות, סיורים, מדריך רכיבה 
ישראלי מומחה, ערבי מוזיקה חיה, ועוד. 

לפרטים נוספים:

גורדון אקטיב, 03-7659000

www.gordon-tours.co.il

הזנה טבעית – 
פיתוח ישראלי מקורי ליבולים טובים יותר

שלל מוצרי VGI הם פרי הפיתוח ייחודי ומקורי של החברה, ומהווים יצירה 
בחברה  שנצברו  וניסיון  ידע  משקפים  אלה  מוצרים  מקומית.  ישראלית 
במהלך 30 השנים האחרונות, בעבודה מול מגדלים מקצועיים ומוסדות 

בארץ ובעולם.

המוצרים עשויים כולם מחומרים טבעיים בלבד, ופועלים באופנים שונים 
לשיפור ולחיזוק תהליכי התפתחות מערכות שורשים, הצמיחה, הפריחה 
יבולים שופעים  יבטיח  במוצרים  מיטבי  והירק. שימוש  והתפתחות הפרי 
יעילים בשורה  והוכחו  נבדקו  זמן. המוצרים  לאורך  איכותית  תוצרת  של 

ארוכה של ניסויים ותצפיות, במגוון סוגי גידולים ומערכות גידול.
לעושר  מסייעת  פעילותם  ולסובב,  לחי  לאדם,  רעילים  אינם  המוצרים 
ויציבות סביבת הגידול תוך העשרת החומר החי בקרקע, חיזוק רקמות 
השורש והצמח ושיפור עמידותו בפני עקות. שילוב התכשירים בתוכניות 
ולאיכות  והיבול  הגידול  לשיפור  רבות  מסייע  חקלאיים  בגידולים  הזנה 

הפרי.

המוצר ייחשף 

 ,

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

בתערוכת 

מעיין חרוד 19.10.15



24.9.2015   || 2223 ||   24.9.2015

אנו מאמינים שבאמצעות מגזין זה נקדם 
את החקלאות הישראלית בעולם ואת 

הייצוא בפרט ונחזק את שיתופי הפעולה 
הבינלאומיים.

אנו פונים לכל הגופים הציבוריים, 
ארגונים וחברות עסקיות, שמעורבים 

בפיתוח החקלאות הישראלית ובתעשייה 
הענפה שהתפתחה סביבה, להטביע 

חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073טלפון: 2369058־

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש”ב, סינדקו, מכון וולקני, יק”א, הפקולטה לחקלאות 
ועוד.
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073-2369146
 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין למכירה/ להשכרה
 * מכירת חיסול!

אתר קרוואנים במחירים 
מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

למכירה
1. למכירה עצי זית בני 15 שנה

קונה מרססים תקינים ולא   .2
תקינים וציוד חקלאי

טרקטור זחל למטעים  .3
מרסס עשביה 500 ליטר+   .4

1000 ליטר
5.  מרססי מפוח 500 + 1000 + 

1500 ליטר + 2000 ליטר
מתככת 1.80+1.60+1.00  .6

דיסק הידראולי+נגרר  .7
מגפר לכרם  .8

מכונת מיון לפירות  .9
10. קונה טרקטורים וציוד 

חקלאי משומש
11. מחרשה 2 סכינים+ 4+3

12. מזלג אחורי 3 נקודות
13. הובלות טרקטורים לכל חלקי 

הארץ
לפרטים: 054-4917064

1. פיאט 66-60 מודל 87’ צר
2. גולדוני 4X4 ,40 כ"ס מודל 96’

 ,4X4 ,75 3. סאם פורטטו
קבינה מודל 2005

4. ג'ון דיר 10/20 מודל 74
5. אפרון 5 מטר גובה

6. רתכת קרדל לטרקטור
7. עגלת הייבר, 4 טון + נגררת

8. פיאט 666 מודל 83
9. מלגזה מניטו 83’ 2.5 טון 

10. מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון
11. מרסקת לגזם 1.50 

12. קוליטוטור 9+7 סכנים
13. מלגזה חשמלית סטיל 1500 

ק"ג 2003
14. מכולה משרדית + מחסן, 

2.40X12, אלומניום
 TS-110 15. פיאט ניולנד

4X4 , 2001 קבינה
16. פורגיזון 135 מודל 73

17. מרסס מפוח 1,000 + 1,500 
ליטר

 4X4 18. וולטרה 110 קבינה
2006

19. סאם מטעים 60 כ"ס מודל 94’
20. שופל G.C.B דגם 412 

מודל 86 אחרי אוברול
21. גרובר 6.5 רגליים

22. פיאט 86 - 82 , מודל 1995, 
סגור+פתוח

23. פורד 3000, מודל 75’ מקורי
24. ג’ון דיר 40-10, מודל 81’ 

למטע + 83
25. פיאט 70.66 מודל 86 

למטע
26.  קררו 4X4 70 כ"ס מודל 87'

קנייה * מכירה * תיווך * 
החלפה

053 – 5262526

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

‰ צוואות וירושות
‰ חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

ומקסימה באשיותה מאזור 
המרכז עד ירושלים.

למתאימים/ות נא לפנות לרעות 
הכרויות 052-4403890

* 56 ג' נאה, מקסימה 
באישיותה, אירופאית, סגנית 

מנהלת בי"ס מאזור השרון. 
מעוניינת להכיר בן זוג לחיים, 

איכותי, ייצוגי, מעניין, איש 
שיחה אינטיליגנט. אפשרי 
מסורתי. מהשרון עד י-ם. 

052-4403890
* 64 ג' איכותי יצוגי איש שיחה 

מעניין קצין של צה"ל לשעבר 
קיבוצניק מושבניק בעברו 

מתגורר במושב בשרון מעוניין 
להכיר מתאימה אינטלגנטית 

נחמדה עד גיל 61 לפרטים ארז 

054-4659373
הכרויות 052-4403890 

משרד: 04-8103456 
04-9511058

נייד: 052-4403890 אורלי

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום לחממות   •

- קנו ישירות אצל היצרן
ברגים + קפיצי אבטחה.   •

פרופילי אלומיניום   •
סטנדרטים + מיוחדים .

• קליפסים לכל סוגי החחמות 
במחירים אטרקטיבים.

• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290
פקס: 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בתי עץ לכל מטרה – צימרים, 
דיור, משרדים ועוד.

גגות רעפים – בניה / חידוש, 
פרגולות, דקים, תוספות בניה 

מעץ, ריהוט גן וכו'.
נסיון של 17 שנה בהתיישבות 
העובדת. איכות ואמינות ללא 

פשרות.
מושב כפר ברוך, נייד:

052-4658888

www.zakai-le.com

טיולים לחו"ל
* טיול לרג'סטאן )הודו( בעת 

פסטיבל הגמלים בפושקר.
15 ימים, יציאה: 13/11/15

איתי שביט -  050-5755200
"עולם אחר" –

1-700-708-999 
 www.awt.co.il

073-2369058

 1983 ,4X4 ,31-40 ,ג'ון-דיר  •
במצב מעולה

 ,4X4 ,MT-135 נוי- הולנד  •
1998

 ,7840,4X4 נוי- הולנד פורד  •
1996

2004 ,4X4 ,5340 ,פרגסון •
•  פרגסון, 135, 75 הגה 

הידראולי
• פורד, BOC 7, 79 + מזלג – 

ריתום מהיר
•  מלגזת הייסטר 4.5 טון 2009, 

 2010
•   מלגזה חשמלית תלת שלבי 

•   מחרשת צלחות 4 חדש 
"שניצקי" חדש

•  דיסק צלחות 3 נקודות 9,8,7 
"שניצקי" חדש

• מדשנת 500 ליטר חדש 
•  מתחחת 1.60, 2,00 חדש 

"שניצקי"
•  קלטרות דגם מחוזק 12,9,7 

רגלים
•  ג'ון דיר 4X4 94 ,6800 + קבינה 

•  ג'ון דיר 4230, 74 לאחר 
אוברול 

•  מיני מחפרון 322, 2000 זחל
•  מיני מחפרון, 323, 2008 זחל
•  מיני מחפרון, 323, 2009 זחל

•  מיני מחפרון, GLB, 2010 זחל
•  טרקטור מקורמייק – 125 

2002 ,4X4
•  מרסס דגניה 1000 ליטר 3 

נקודות
•  קייס מעמיס, 580, 1993 

4X4, כף נפתחת
•  בובקט ג'יל 4535, 2002 

במצב מעולה 
• בומג, 120 95 מנוע חדש

מיכון חקלאי קניה, מכירה, 
החלפה טרקטורים ומלגזות

050 – 7294519

ציוד לרפת עגלה, מיכל חלב 
500 ליטר, כלובים, טרקטור 
פיאט, טרקטור מסע הייסאן 
ארגז אחורי 050-4604044

חלונות, דלתות, סורגים - בלגי, 
ויטרינות לסלון יד 2

וחדשים )ברכישת חדש זיכוי 
לישן(.

לפרטים: 050-5274348
03-6884123

היכרויות
משרד היכרויות רעות 

למטרת נישואין או פרק ב' 
לאיכותיים ורציניים בכל הגילאים. 

מומחית להכרויות ללא ידיעת 
הילדים שהוריהם מודאגים שילדיהם 

 עדיין לא מצאו זוגיות כלבבם.
צרפו אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. הקיים מהצפון ועד לדרום 
כ-25 שנות ותק.

בחורים איכותיים ישרים וכנים  
אפשרי מסורתיים שמעוניינים 

בקשר רציני  עם בחורה 
אקדמאית איכותית נעימה 

a00181

ˆ מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
ˆ מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

פרסום זה יכול 
להיות שלך!

073-2369058
יותר מ-200 כלבים וחתולים 

רוצים לצאת הביתה

אם יש לך מקום בלב בשבילו 
בטוח יש לך מקום בבית
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הכלבייה נמצאת בכניסה לכפר רות
לפרטים:

050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

משקים ונחלות
רימקס עמק יזרעאל מומחים 

למשקים ונחלות בגליל 
התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 

משקים רחב + דרושים נחלות 
חקלאיות, הערכת שווי נכס 

חינם.
מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + דרושים 
משקים, ייעוץ ראשוני חינם.

jacob401@gmail.com
054-2109410

יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

אגודות שיתופיות / חקלאיות וקהילתיות - ייצוג וייעוץ  א 
בכל העניינים המשפטיים השוטפים.

מגזר חקלאי – רכישת ומכירת נחלות ומגרשים בהרחבה,  א 
תכנון ובנייה, תביעות נזיקיות.

רשות מקרקעי ישראל – תביעות השבה ופיצויים, שימוש  א  
חורג, דמי הסכמה, דמי רכישה, פיצול מגרשים מנחלות.

הסדרים משפחתיים בנחלה – בנים ממשיכים, העברת  א 
זכויות, ירושות, צוואות, הסכמי ממון, פירוק שיתוף, גישור.

הרחבות קהילתיות – ייצוג, ייעוץ, ליווי וניהול.  א 
משפט מסחרי ואזרחי כללי, נזקי חקלאות. א 

שד' ארלוזורוב 18 עפולה,
טל- 04-6499777, פקס-04-6499035

office@lankrylaw.co.il

a00258



 EMAIL: kesher@inter.net.il  ,WWW.KESHER-YAMI.CO.IL
WWW.KESHER-YAMI.CO.IL  

04-6905080  # 

 TRADE IN

WWW.KESHER-YAMI.CO.IL  
04-6905080  # 

 TRADE IN

100% מימוןאפשרות 
תשלומיםעד 60 

שטח

יבואן בלעדי קשר ימי בע"מ - שניצלר 9 ת"א, טל': 03-6818814
מכירות דרום: גילעד - 052-5814242 מכירות צפון: עמרי - 058-5485959

בואו לראות אותנו 

 ,

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

בתערוכת 

מעיין חרוד 19.10.15
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